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Resumo

RESUMO
Este estudo avaliou o processo de reparo ósseo em cavidades cirúrgicas de
tamanho não crítico, quando preenchidas por diferentes biomateriais. Um defeito
ósseo de 5mm de diâmetro por 8mm profundidade foi criado em cada metáfise tibial
de 27 coelhos machos. Foram estabelecidos 4 grupos com 12 cavidades por
material. As cavidades foram preenchidas com matriz óssea bovina inorgânica,
GenOx Inorg® (grupo 1), matriz óssea bovina orgânica, GenOx Org® (grupo 2),
matriz óssea bovina composta, GenMix® (grupo 3) e sulfato de cálcio di-hidratado
(Grupo 4).

Adicionalmente, seis cavidades preenchidas com coágulo sanguíneo

foram utilizadas como controle (grupo 5). Os animais foram mortos após 30, 60 e 90
dias e as amostras coletadas foram submetidas ao processamento histotécnico para
obter cortes de 5 µm de espessura, corados com hematoxilina e eosina. Foram
realizadas análises histomorfológica descritiva e histomofométrica, que consistiu na
mensuração da área de tecido ósseo neoformado. Os dados obtidos foram
submetidos ao teste estatístico de Kruskal-Wallis e Dunn. Aos 30 e 60 dias a área de
tecido ósseo neoformado ocorreu de forma semelhante entre todos os grupos (P >
0,05). No período de 90 dias houve diferença significativa entre os grupos 2 e 4, bem
como entre os grupos 4 e 5. Ao realizar a análise estatística de cada grupo em
função dos 3 períodos experimentais, constatou-se que nos grupos 1, 2 e 3 a área
de tecido ósseo neoformado aos 30 dias foi menor (P < 0,05) em relação a 60 e 90
dias. No grupo 4, ocorreu diferença significativa entre os períodos de 30 e 90 dias, já
no grupo 5 houve diferença significante ao comparar 30 e 60 dias. Com base na
microscopia observamos que os biomateriais estudados não inibiram o processo de
reparo; o GenOx Inorg e a matriz inorgânica presente no GenMix exibiram
características morfológicas de propriedade osteocondutora, mais intensa no
primeiro grupo. O GenOx Org e o sulfato de cálcio di-hidratado apresentaram-se
completamente reabsorvidos aos 30 dias. Foi possível concluir que os valores
neoformativos proporcionados pelo GenMix não foram significativamente superiores,
àqueles obtidos pelo GenOx Inorg, GenOx Org e sulfato de cálcio di-hidratado. Os
diferentes biomateriais utilizados não apresentaram resultados superiores ao
coágulo sanguíneo, exceto o sulfato de cálcio di-hidratado aos 90 dias.
Palavras-chave: Materiais Biocompatíveis. Regeneração óssea. Teste de Materiais.

Abstract

ABSTRACT

Study of bone repair process in function of four biomaterials. Microscopy
evaluation in rabbit tibias
This study evaluated the bone healing process in non-critical surgical cavity
size, when grafted with different biomaterials. A 5mm wide and 8mm long defect
were created in each tibial metaphysis of 27 male rabbits. Four groups of 12 cavities
per material were established. The cavities were filled with deproteinized bovine
bone, GenOx Inorg ® (group 1), demineralized bovine bone, GenOx Org ® (group
2), composite bovine bone, GenMix ® (group 3) and di-hydrate calcium sulfate (group
4). Additionally 6 cavities were filled with blood clot for control purposes (group 5). At
30, 60 and 90 days after surgery the animals were killed and the grafted areas were
submitted to histologically process to obtain a 5 µm thickness sections and stained
with hematoxylin and eosin. The specimens were proceeded to descriptive and
quantitative microscopic analysis, by measuring the area of new formed bone. The
results were statistically analyzed by the Kruskal-Wallis and Dunn tests. At 30 and 60
days the area of new bone formation was similar among all groups (P > 0,05). In 90
days period there was a significant difference between groups 2 and 4, as well as
groups 4 and 5. Performing the statistical analysis of each group in relation to the 3
experimental periods, it was found that in groups 1, 2 and 3 the area of new bone
formed at 30 days was lower (P < 0,05) than 60 and 90 days. There was a significant
difference in group 4 comparing the periods 30 and 90 days and in group 5 between
30 and 60 days. Based on microscopy findings we observed that the biomaterials
studied did not inhibit the repair process; the GenOx Inorg and inorganic matrix
present in GenMix exhibited morphological characteristics of osteoconductive
property, more intense in the first one. The GenOx Org and di-hydrate calcium
sulfate were completely reabsorbed within 30 days. It was concluded that the values
of new bone formed area provided by GenMix were not significantly higher than
obtained by GenOx Inorg, GenOx Org and di-hydrate calcium sulfate. The different
biomaterials used did not show better results than blood clot, except di-hydrate
calcium sulfate at 90 days.

Key words: Biocompatible Materials. Bone Regeneration. Materials Testing.
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1 INTRODUÇÃO

Quando nos deparamos com lesões periapicais, cujo tratamento endodôntico
convencional não é capaz de solucionar, podemos lançar mão da cirurgia
parendodôntica como terapia. A ostectomia realizada para acessar o periápice e a
remoção da lesão instalada, resulta em um defeito ósseo com dimensões variáveis
de acordo com o tamanho da lesão. Quanto maior for esse defeito, mais dificultoso e
prolongado será o processo de reparo. O coágulo sanguíneo é importante no
preenchimento da loja cirúrgica, pois o mesmo será o precursor do processo de
reparo ósseo, porém de acordo com as proporções da cavidade, pode ocorrer uma
degeneração do coágulo, antes de sua organização, gerando um atraso ou
incompleto reparo, devido à invaginação de tecido conjuntivo, que formará um tecido
fibroso (BRAMANTE; BERBERT, 2000).
Assim, para evitar tal intercorrência, pode-se fazer o uso de enxertos ósseos.
Estes

geram

um

fenômeno

dinâmico,

quando

empregados

corretamente,

promovendo um reparo satisfatório. Para tanto incorporam-se ao organismo e como
consequência são revascularizados e remodelados, assumindo os contornos
anatômicos desejados.
Porém para almejar o reparo ósseo, é fundamental compreender o
mecanismo biológico do mesmo. O tecido ósseo é uma forma especializada de
tecido conjuntivo, formado por células e matriz extracelular mineralizada, contendo
sais de cálcio e fosfato. Sendo uma estrutura rígida, o osso tem função de suporte
para as partes moles e proteção para os órgãos, além de ser um reservatório de
íons cálcio e fosfato para o organismo. Na morfologia macroscópica o tecido ósseo
pode ser diferenciado em osso compacto, que aparece como uma massa sólida e
osso esponjoso, que consiste de uma trama de espículas ósseas ou trabéculas que
delimitam espaços ocupados pela medula óssea. Na morfologia microscópica tanto
o osso compacto quanto o esponjoso apresentam a mesma estrutura básica, que
também pode ser dividida em dois tipos de tecido ósseo: primário (imaturo) e
secundário (maduro ou lamelar). Os dois tipos possuem as mesmas células e os
mesmos constituintes da matriz, diferenciando, no entanto, quanto sua organização.
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O osso primário ocorre durante o desenvolvimento embrionário e no reparo de
fraturas, porém é temporário e gradualmente vai sendo substituído por osso
secundário (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). No tecido ósseo secundário (maduro
ou lamelar), a matriz está disposta em camadas ou lamelas concentricamente ao
redor de um canal vascular longitudinal, constituindo o sistema de Havers. Os canais
de Havers estão conectados entre si por meio de canais transversais ou oblíquos
denominados de canais de Volkmann, que contém vasos sanguíneos oriundos da
medula e do periósteo. Esse tipo de estrutura é evidenciado no osso compacto, já o
osso esponjoso, apesar de também ser lamelar, geralmente não apresenta sistema
haversiano, a não ser que as trabéculas apresentem espessura suficiente (ROSS;
ROWRELL, 1993; KIERSZENBAUM, 2004). Em suma, enquanto o osso cortical
oferece resistência e proteção, o esponjoso atua nas funções metabólicas. As
superfícies dos ossos são recobertas por células osteogênicas e tecido conjuntivo,
que constituem na superfície externa o periósteo e na interna o endósteo
(JUNQUEIRA; CANEIRO, 2004).
Nos ossos longos, como o fêmur ou tíbia, sua estrutura está dividida em
epífise, metáfise e diáfise. Na extremidade desses ossos está a epífise, que consiste
de osso esponjoso coberto por uma fina camada de osso compacto. A diáfise ou
corpo é formada por osso compacto formando um cilindro oco, denominado de
cavidade medular. Já a metáfise é uma área de transição que conecta as duas
estruturas anteriores (ROSS; ROWRELL, 1993).
A matriz óssea é composta por uma parte orgânica (35%) e outra inorgânica
(65%). A matriz orgânica contém essencialmente fibras colágenas tipo I (90%), além
de proteoglicanos (ricos em condroitinsulfato, queratansulfato e ácido hialurônico) e
proteínas não colagenosas (osteocalcina, osteopontina e osteonectina). O
componente inorgânico do osso é representado predominantemente por depósitos
de fosfato de cálcio com características cristalinas da hidroxiapatita com a
composição Ca10(PO4)6(OH)2 (KIERSZENBAUM, 2004). Das células constituintes do
tecido ósseo destacam-se os osteoblastos, osteócitos, células de revestimento
ósseo e os osteoclastos.
Para ocorrer o processo de reparo ósseo, quer seja nas fraturas ou nos
defeitos ósseo cirúrgicos, a presença do coágulo sanguíneo é fundamental, pois ele
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gera uma malha de fibrina, que além de vedar, atua como um arcabouço para o
influxo de células inflamatórias, crescimento de fibroblastos e novos capilares
sanguíneos. Este é gradativamente substituído por tecido de granulação, pois o
periósteo e endósteo, próximos ao local da injúria, respondem com uma intensa
proliferação, formando um tecido rico em células osteoprogenitoras, originando uma
camada ao entorno da área lesada. Tanto nessa camada quanto no conjuntivo
localizado nas bordas da injúria, ocorre a formação de tecido ósseo, pois as células
imaturas do tecido de granulação se diferenciam em osteoblastos e passam a
sintetizar tecido osteóide, que consiste de fibras colágenas e proteoglicanas, de
constituição química adequada a receber sais de cálcio. As fibras colágenas se
dispõem em feixes orientados em várias direções, e com a mineralização, passam a
formar o osso imaturo. Dessa forma, ocorre a ossificação intramembranosa, porém
também pode ocorrer por ossificação endocondral, por meio de pequenos
fragmentos de cartilagem que ai se forma servindo como um molde que
gradativamente será substituído por tecido ósseo. Com a evolução do processo
ocorre a formação de um calo ósseo, constituído por tecido ósseo imaturo que une
provisoriamente às extremidades do osso fraturado. Com o transcorrer do tempo
esse calo é remodelado, o osso imaturo será aparado por osteoclastos, e novas
etapas de ossificação vão seguir através de osteoblastos dispostos em uma
camada na superfície da nova trabécula óssea, até que se tenha completa
substituição

por

tecido

ósseo

lamelar

(JUNQUEIRA;

CANEIRO,

2004;

KIERSZENBAUM, 2004).
Apesar do grande potencial de reparo do tecido ósseo, em algumas
situações, de acordo com as proporções do defeito, a regeneração pode não ser
completa, pois o defeito pode ser invadido pelo tecido conjuntivo circundante, que
apresenta uma velocidade de proliferação e migração celular maior do que o tecido
ósseo. Dessa forma o uso de enxertos ósseos pode colaborar com o processo de
reparo. Na presença de enxertos ósseos, o mecanismo reparador descrito se
desenvolve normalmente, desde que o material utilizado não seja citotóxico
(PECORA, et al., 1997; AABOE, et al., 2000; APAYDIN; TORABINEJAD, 2004;
BETTI, 2004; MAEDA, et al., 2007).
Há muito tempo que os enxertos ósseos, para o uso em cirurgias bucais, são
alvo de estudo, datando de 1923, onde Hedeus (GARCIA, 2007) propôs o uso de
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osso do processo alveolar e da tíbia para reconstruir defeitos provocados pela
doença periodontal. Inicialmente os enxertos ósseos foram considerados meras
barreiras e seus resultados foram medidos principalmente pela habilidade de
suportar as tensões mecânicas (HABAL; REDDI, 1992).
Para que possa proporcionar melhores resultados, o enxerto deve ser
preferencialmente osteogênico, osteoindutor e osteocondutor (DELIBERADOR, et
al., 2006; FURLANETO, et al., 2007). A osteogênese ocorre quando osteoblastos
viáveis fazem parte do enxerto, e com suprimento sanguíneo adequado no local
enxertado, formam centros de ossificação. A osteoindução envolve a neoformação
óssea por meio do estímulo de células osteoprogenitoras para que se diferenciem
em osteoblastos. Já a osteocondução é proporcionada por materiais biocompatíveis,
que servem como arcabouço para o crescimento ósseo em contato com sua
superfície (ALBREKTSSON; JOHANSSON, 2001).
Os materiais empregados para enxerto ósseo podem ser classificados quanto
sua origem, sendo autólogos (autógenos), homólogos (alógenos), heterólogos
(xenógenos) e aloplásticos. Os autógenos são enxertos obtidos do próprio indivíduo.
Os alógenos são enxertos obtidos de indivíduos diferentes, porém da mesma
espécie, um exemplo são os enxertos obtidos dos bancos de ossos humanos. Já os
xenógenos são obtidos de uma espécie diferente do receptor. E os aloplásticos, que
são materiais de origem inorgânica ou sintéticos (PECORA, et al., 1997;
HOSOKAWA, et al., 1999; HOEXTER, 2002; BETTI, 2004; DA CRUZ, et al., 2007;
MAEDA, et al., 2007; CALASANS-MAIA, et al., 2009).
De modo geral esses materiais ou biomateriais apresentam características
próprias quanto à sua composição, apresentação física e capacidade de serem
reabsorvidos ou não, sendo ideal utilizar materiais reabsorvíveis, pois estes não
competirão com o tecido ósseo, enquanto esse é formado.
Diversos estudos apontam que o enxerto ósseo autógeno é o mais eficiente,
pois não possui ação antigênica, transporta proteínas, minerais e células ósseas
vitais (osteoblastos e células-tronco osteoprogenitoras), sendo assim capaz de
promover osteogênese, osteoindução e osteocondução (RODAN; MARTIN, 2000;
EID, et al., 2001; FINKEMEIER, 2002; HOEXTER, 2002; STROCCHI, et al., 2002;
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THORWARTH, et al., 2006; TUDOR, et al., 2008). Porém o uso do enxerto autógeno
trás alguns inconvenientes, como a necessidade de outro procedimento cirúrgico e
morbidade pós-operatória, devido à debilidade da região doadora, e dependendo
dessa, pode oferecer uma quantidade insatisfatória de material (FINKEMEIER, 2002;
STROCCHI, et al., 2002; THORWARTH, et al., 2006; TUDOR, et al., 2008; PARK, et
al., 2009).
Frente às adversidades para se obter o osso autógeno, os biomateriais são
empregados, destes, a matriz óssea xenogênica, de origem bovina, tem sido
amplamente utilizada, com resultados satisfatórios (RICHARDSON, et al., 1999;
GARCIA, 2007; ARAÚJO; LINDHE, 2009; ROCHA, et al., 2010). O processamento
do osso bovino pode gerar dois materiais distintos, a matriz óssea inorgânica e a
orgânica. O osso bovino desproteinizado é composto pela matriz inorgânica, ou seja
não tem proteínas, consiste apenas dos componentes minerais. Apresenta como
principal característica a propriedade osteocondutora. As proteínas são removidas
por tratamento térmico em temperaturas superiores a 300oC (CALASANS-MAIA, et
al., 2009). O osso bovino inorgânico pode ser de origem cortical ou esponjoso
(HABAL; REDDI, 1992).
O osso bovino desmineralizado, é composto somente pela matriz orgânica e
alguns autores sugerem que possa apresentar um potencial osteoindutor devido à
presença de fatores de crescimento solúveis em sua composição (FINKEMEIER,
2002; SICCA, et al., 2008). O tratamento do osso bovino com solventes orgânicos,
álcalis e ácidos em concentração e temperatura controladas, permite a remoção de
células, resíduos celulares e várias proteínas não-colanogênicas, assim como a
porção mineral, deixando uma estrutura protéica constituída basicamente de
colágeno tipo I e uma pequena quantidade de fatores de crescimento, como
proteínas morfogenéticas ósseas (CALASANS-MAIA, et al., 2009).
O tratamento acima de 300oC ou com álcalis, seguido por neutralização
elimina o risco de transmissão de doenças, por meio dos enxertos xenogênicos,
tornando-os materiais seguros (WENZ; OESCH; HORST, 2001).
Recentemente foi lançado no mercado brasileiro uma matriz óssea bovina
composta, GenMix®, que apresenta tanto matriz orgânica cortical quanto matriz
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inorgânica medular, na forma granular, associados a um aglutinante de colágeno. O
objetivo da utilização de um material composto com porções orgânica e inorgânica é
diminuir o tempo total de reabsorção das partículas, já que as porções orgânicas são
mais rapidamente reabsorvidas. É um material biocompatível, e por apresentar as
duas matrizes associadas, pode atuar como osteocondutor e osteoindutor, somando
as vantagens dos dois componentes, por outro lado o GenMix pode ter sua
capacidade de osteocondução e/ou osteoindução afetadas por essa associação
(STEIN; SILVA; DA SILVA, 2009).
Dentre os materiais aloplásticos, destaca-se o sulfato de cálcio, um material
amplamente usado, discutido e bem aceito na literatura, sendo o primeiro relato de
seu uso para preenchimento de defeitos ósseos feito por Dreesman em 1892
(MAEDA, et al., 2007). Esse material é biocompatível, reabsorvível e hemostático,
além de atuar como osteopreenchedor, evitando a invaginação de tecido conjuntivo
e epitelial para o interior da cavidade (PECORA, et al., 2001; WALSH, et al., 2003;
AICHELMANN-REIDY; HEATH; REYNOLDS, 2004; MELO, et al., 2005; MAEDA, et
al., 2007). Também há relato, que o sulfato de cálcio pode promover um aumento da
angiogênese local (STROCCHI, et al., 2002).
Com a disponibilidade no mercado da matriz óssea bovina composta
(GenMix®), julgamos oportuno avaliar, comparativamente, as matrizes ósseas
bovinas inorgânica, orgânica e composta, bem como um material aloplástico, o
sulfato de cálcio, em defeitos ósseos produzidos em tíbias de coelhos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A literatura revista está apresentada de forma cronológica, onde foram
levantados estudos relevantes a respeito do tema abordado, proporcionando um
embasamento técnico-científico para a realização deste experimento. Está dividida
nos seguintes tópicos: estudo em coelhos; enxertos ósseos; matriz óssea
inorgânica, matriz óssea orgânica, matriz óssea composta e sulfato de cálcio.

2.1 Estudo em coelhos

O coelho de laboratório (Orycotolagus cuniculus) pertence à classe
Mammalia, ordem lagomorpha, família leporidae (coelhos, lebres) e gênero
Oryctolagus. Dentre as espécies de coelhos, os da raça Nova Zelândia, são
provavelmente os mais utilizados em pesquisas científicas, devido ao seu porte
médio podendo atingir um peso máximo de 6 quilos. O esqueleto do coelho é
relativamente frágil, este pesa cerca da metade de um gato do mesmo peso
corporal. A tíbia é um osso longo do membro posterior, que em uma extremidade se
articula com o fêmur e na outra com o tálus. Lateral e paralelamente a tíbia
encontra-se a fíbula, que é um osso em forma de lâmina fina. A fíbula se funde com
a tíbia distalmente em um pouco mais de metade do seu comprimento. As
extremidades das tíbias, chamadas de epífises consistem de osso esponjoso
coberto por uma fina camada de osso compacto, já o corpo do referido osso, é
denominado diáfise, que consiste de osso compacto formando um cilindro oco com
um espaço medular central, também chamado de cavidade medular. A metáfise é
uma região delgada de transição que conecta a epífise com a diáfise (BREWER,
2006).
MARINI, et al., (1992), avaliaram a combinação anestésica comumente
utilizada para sedar coelhos, a ketamina (35 mg/kg) com xilazina (5 mg/kg)
comparando com a adição de butorfanol (0,1 mg/kg) à essa mesma associação. Os
coelhos foram anestesiados em semanas consecutivas, com uma das duas
associações. Os parâmetros fisiológicos, incluindo frequência cardíaca, frequência
respiratória, pressão arterial e gasometria arterial (pH, pO2, pCO2) foram
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mensurados durante a anestesia. Os reflexos foram testados e gravados, para
posteriormente serem avaliados. A adição do butorfanol prolongou a perda de
reflexo em 140%, e sua adição à ketamina e xilazina resultou em discretas
alterações fisiológicas, tradicionalmente associadas com esta combinação.
Uma revisão da literatura a respeito das técnicas anestésicas para
experimentação em coelhos foi realizada por FONSECA, et al., (1996). Os autores
enfatizaram sobre as vias de administração dos agentes anestésicos, medicação
pré-anestésica, monitoração, técnicas para agentes de anestésicos injetáveis e
cuidados pós-operatórios necessários. A medicação pré-anestésica é importante
para reduzir a dor e o desconforto do animal, além de diminuir a quantidade de
agentes anestésicos. A xilazina é um potente hipnótico não narcótico, um
tranquilizante agonista-adrenérgico, de ação central com propriedades analgésicas
de relaxamento muscular, por inibir os impulsos de transmissão intraneural.
Proporciona boa sedação com moderada analgesia, porém não é indicada para ser
usada isoladamente como agente anestésico no coelho, por promover hipotensão
arterial importante e graves arritmias cardíacas. Além disso, potencializa a ação de
muitas drogas anestésicas.

Das drogas anestésicas destaca-se a ketamina que

induz estado de sedação profunda, imobilidade e analgesia acentuada com efeito de
anestesia dissociativa. Tende a estimular a função cardiovascular com aumento do
débito

cardíaco.

Pode

ser

usada

isoladamente

como

agente

anestésico

apresentando grande margem de segurança, porém é de uso limitado devido a alta
incidência de apnéia e por não apresentar adequado relaxamento muscular. Uma
técnica anestésica adequada para o coelho e bastante utilizada é a associação da
ketamina com a xilazina, por manter um plano anestésico cirúrgico efetivo por cerca
de 30 a 75 minutos. Tanto a ketamina quanto a xilazina são solúveis em água e
podem ser misturados em uma mesma seringa. Após a aplicação intramuscular
dessas drogas anestésicas é importante realizar o monitoramentos dos sinais vitais
do animal.
2.2 Enxertos ósseos

O processo de reparo dos defeitos ósseos muitas vezes constitui um desafio
aos profissionais que trabalham com cirurgia oral. Para contornar tal desafio, os
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cirurgiões podem utilizar os enxertos autógenos e alógenos, contudo, estes
apresentam restrições em relação à sua obtenção (Bone-grafting materials. Their
uses, advantages and disadvantages, 2002; THORWARTH, et al., 2006; TUDOR, et
al., 2008). Os enxertos xenogênicos de origem bovina e os aloplásticos têm sido
utilizados com frequência e as pesquisas têm demonstrado em geral que esses
biomateriais apresentam resultados promissores (STROCCHI, et al., 2002; XU, et
al., 2004; PARK, et al., 2009).
DUPOIRIEUX, et al., (1994), avaliaram o efeito da esterilização da matriz
óssea desmineralizada com óxido de etileno ou com calor (autoclave), sobre sua
capacidade de formação óssea. Foram utilizados 30 ratos onde foram realizados
defeitos ósseos no osso nasal e frontal, que foram preenchidos com os materiais em
estudo. Após dois meses os animais foram sacrificados e a formação óssea avaliada
através de análise macroscópica, radiográfica e histológica. O osso desmineralizado
esterilizado com óxido de etileno promoveu formação óssea em 90% dos casos,
enquanto que o esterilizado com calor não promoveu formação óssea em nenhum
caso. Dessa forma a esterilização com óxido de etileno não interfere nas
propriedades biológicas do enxerto ósseo.
A influência do tamanho das partículas dos biomateriais nas reações
celulares, utilizando cultura de fibroblastos como modelo, foi verificada por HIGASHI;
OKAMOTO, (1996). Nas culturas foram empregadas cerâmicas de hidroxiapatita
porosa e densa, na forma de partículas com tamanhos de 300 e 40 µm. Essas foram
mantidas na cultura de fibroblastos, derivados da polpa dental, por 7 dias. A reação
celular foi observada pela microscopia de contraste de fase e pela microscopia
eletrônica de varredura. Passados 7 dias, foi realizada uma contagem celular para
avaliar a proliferação celular. De acordo com os resultados as partículas de
hidroxiapatita de 300 µm estavam completamente cobertas pelos fibroblastos, ao
contrário das partículas de 40 µm, onde um pequeno número de fibroblastos estava
presentes. Nas partículas maiores (300 µm), as células proliferaram apenas ao redor
das mesmas. Assim os autores apontaram que as partículas de hidroxiapatita densa
de 300 µm podem ser consideradas um biomaterial mais apropriado, sendo que as
partículas menores podem ser consideradas, pelo tecido, como um corpo estranho.
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Ao realizar cirurgias parendodônticas em gatos, MAGUIRE, et al., (1998),
utilizaram 24 dentes de 12 animais, nos quais realizaram apicectomia e obturação
retrógrada com MTA e antes do reposicionamento do retalho, oito cavidades foram
cobertas com membrana reabsorvível, oito foram preenchidas com hOP-1 (proteína
osteogênica humana) em um carreador de colágeno e as oito restantes não
receberam nenhum tratamento, servindo como controles. Após 12 semanas os
animais foram mortos e os espécimes devidamente preparados para análise
histológica. Os resultados mostraram que os espécimes com membranas,
apresentavam um grau significantemente maior de inflamação, adjacente às raízes
seccionadas e que não houve um aumento significante na formação óssea e de
cemento com o uso das mesmas. Já com o outro material experimental, houve uma
menor formação de cemento. Assim, baseados nesses resultados, os autores
sugerem que o uso de membranas reabsorvíveis e o hOP não promovem um efeito
positivo no reparo dos tecidos periapicais após cirurgia parendodôntica.
O risco de transmissão de encefalopatia espongiforme bovina através de
enxertos derivados de ossos bovinos, utilizados para aplicações odontológicas, foi
estudado por SOGAL; TOFE, (1999). O uso de xenoenxertos é uma opção muito
prática, porém tem-se o receio da possibilidade de transmissão de doenças do gado
para os humanos. Incidentes de encefalopatia espongiforme bovina (EEB) em seres
humanos ressaltaram essa probabilidade. Os autores realizaram uma revisão da
literatura sobre como avaliar o risco de transmissão da EEB, e dois modelos foram
eleitos como aplicáveis para esse estudo. Um foi desenvolvido pelo Ministério
Federal Alemão de Saúde e outro pela Associação Americana de Pesquisa
Farmacêutica e Fabricantes. Os resultados das análises realizadas utilizando os dois
modelos, mostraram que o risco de transmissão de doenças pelo enxerto ósseo
bovino foi considerado insignificante, podendo ser atribuído aos protocolos rigorosos
seguidos no fornecimento e processamento do osso de origem bovina. Com base na
análise, é evidente que o risco de contrair a EEB a partir do enxerto de osso bovino
é muito menor que o risco de morte por raios, tornados ou outros fenômenos do
gênero. No entanto, este baixo risco só pode ser mantido enquanto um programa de
gerenciamento efetivo e ativo continuar sendo aplicado ao processamento de
tecidos xenogênicos de origem bovina.
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BUCHAIM, et al., (2002), avaliaram a reação tecidual frente ao implante do
biomaterial Gen-phos®, que consiste em hidroxiapatita sintética microgrânular (10-15
mm) e reabsorvível. Esse material foi implantado em cavidades de tíbias de ratos,
que foram submetidos a uma dieta alcoólica. Um total de 60 animais foram
utilizados, divididos em grupo controle, onde receberam uma dieta com água, e
subdivididos em grupo C1 (cavidade cirúrgica com coágulo) e C2 (cavidade
preenchida com Gen-phos) e grupo experimental com uma dieta com álcool etílico
diluído na água, também subdivididos, em grupo E1 (cavidade cirúrgica com
coágulo) e E2 (cavidade preenchida com Gen-phos). Após 10, 20 e 40 dias os
animais

foram

mortos

e

as

áreas

dos

implantes

foram

analisadas

microscopicamente. Os resultados obtidos mostraram que com a dieta alcoólica,
houve neoformação de tecido ósseo mais discreto em todos os espécimes e em
todos os períodos. Aos 40 dias, tanto no grupo C2 (Gen-phos) e C1 (coágulo), as
cavidades cirúrgicas estavam, completamente, preenchidas com tecido ósseo
neoformado bem desenvolvido. A neoformação óssea foi mais favorável em alguns
espécimes com a implantação da Gen-phos, aos 20 dias.
Em um estudo clínico prospectivo, GARRETT, et al., (2002), avaliaram o
reparo de defeitos ósseos periapicais após cirurgia parendodôntica, utilizando ou
não membranas reabsorvíveis, para regeneração tecidual guiada. Neste estudo
foram incluídos 25 pacientes que foram submetidos à cirurgia parendodôntica, sendo
que o defeito ósseo estava limitado à região apical, e ao final do procedimento foi
utilizado ou não uma membrana reabsorvível cobrindo o defeito. Os pacientes foram
controlados radiograficamente durante 3, 6 e 12 meses, essas radiografias foram
comparadas com a radiografia tomada imediatamente após a cirurgia, levadas a um
“software” e realizada a análise da densidade óssea. Não houve diferença estatística
do reparo entre os dois grupos. Os resultados sugerem que a colocação de uma
membrana sobre a abertura óssea, após uma cirurgia parendodôntica, não trouxe
nenhum efeito adicional sobre o reparo ósseo.
Um estudo comparativo microscópico sobre a capacidade osteocondutora do
osso desproteinizado, com tamanhos diferentes de partículas (300-500 e 850-1000
µm) implantadas em coelhos submetidos ao procedimento de levantamento do seio
maxilar, foi feito por XU, et al., (2003). Ficou demonstrado que as partículas do
referido osso, em ambos os tamanhos induziram, a osteocondução em uma semana
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após o implante. Osso formou-se inicialmente na periferia com proliferação para o
centro da cavidade. No grupo de partículas pequenas, o osso neoformado mostrou
muitas interconexões e apareceu na maioria das amostras em 8 semanas após o
implante.

A análise histomorfométrica revelou, de modo significante, maior

neoformação de tecido ósseo, bem como maior densidade no grupo de partículas
pequenas do que no grupo de partículas grandes, tanto em 4 e 8 semanas após o
implante.
Ao realizar o levantamento do seio maxilar, utilizando osso desproteinizado,
XU, et al., (2004), avaliaram a reabsorção das partículas do material empregado.
Para isso utilizaram uma matriz inorgânica alógena, a qual foi obtida a partir de
ossos de dois coelhos machos adultos, realizando o preparo como descrito por
Matsuda et al.(1995). Um total de 20 coelhos foram submetidos a enxertos para
levantamento de seio maxilar bilateralmente, utilizando-se o coágulo de sangue
(grupo controle) e partículas de osso desproteinizado (grupo experimental). Os
animais foram mortos após 2, 4, 6, 8 e 10 semanas. Ao realizar a análise
microscópica, os autores encontraram que após duas semanas o espaço obtido no
levantamento de seio foi ocupado, por osso neoformado ou por tecido conjuntivo
fibroso no grupo controle. A análise histomorfométrica mostrou que a altura
conseguida no levantamento de seio foi significativamente maior no grupo
experimental em todos os períodos. As partículas de osso desproteinizado foram
reabsorvidas lentamente contribuindo para o aumento estável do assoalho do seio
maxilar.
De acordo com PINTO, et al., (2007), o osso autógeno é considerado o
enxerto ideal, pois compõe-se de tecidos do próprio indivíduo e é o único entre os
tipos de enxerto ósseo a fornecer células ósseas vivas imunocompatíveis,
essenciais à fase I da osteogênese, que é responsável pela proliferação das células
ósseas, em especial do osteóide; assim, quanto mais células vivas forem
transplantadas, mais tecido ósseo será formado. Entretanto devido aos transtornos
em obtê-lo, utilizam-se outros tipos de enxertos, tais como os xenógenos, que
proporcionam diferenças antigênicas mais pronunciadas do que o osso alogênico,
exigindo um tratamento mais vigoroso para prevenir sua rejeição. Os materiais
chamados aloplásticos são alternativas para reconstruções faciais, os quais são
subdivididos em reabsorvíveis ou não absorvíveis. Esse tipo de material vem
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ganhando cada vez mais aceitação no mercado em razão do fácil uso e
manipulação. Outros benefícios dos materiais aloplásticos são diminuição do tempo
cirúrgico, além de múltiplos tamanhos e formatos disponíveis.
JARDIM, et al., (2009), apresentaram um caso clínico de enxerto autógeno
realizado na maxila de uma paciente na área do dente 14 perdido. Os exames
clínico e complementar revelaram reabsorção óssea na região. A área da linha
oblíqua externa foi escolhida como área doadora. Após determinado período foi
instalado um implante osteointegrado, e com o controle radiográfico, ficou
constatado o sucesso da terapia.
Um novo processo de esterilização de tecidos, determinado BioCleanse®, foi
desenvolvido para limpar e esterilizar tecidos de origem músculo-esquelética para a
implantação. É um sistema de esterilização à baixa temperatura, que usa uma
combinação de processos mecânicos e químicos. Avaliando os efeitos do processo
BioCleanse sobre o osso cortical bovino sob diferentes modos de processamento e
comparando com o osso cortical humano tratado de forma similar, KEMPER, et al.,
(2010) observaram que o osso bovino tratado com o referido processo de
esterilização, mantem propriedades biomecânicas favoráveis, quando comparado
com o osso humano tratado de forma semelhante. Os resultados sugeriram que o
osso bovino processado pode preservar as propriedades mecânicas necessárias
para seu uso como enxerto.
PAPPALARDO, et al., (2010), realizaram análise em microscópio eletrônico
de varredura e microanálise de raios-x, buscando avaliar o efeito do tamanho do
diâmetro das partículas do material na interação bio-molecular entre osteoblastos
MG63 e quatro biomateriais (ácido poliláctico-glicólico, osso bovino desproteinizado,
osso equino e matriz óssea humana desmineralizada) com diferentes tamanhos de
partículas. De acordo com as observações feitas com o MEV e microanálise de
raios-X, foi possível inferir sobre a influência das células MG63 sobre a morfologia, a
capacidade proliferativa, a modalidade de adesão e diferenciação das referidas
células influenciadas pelas diferentes estruturas dos biomateriais usados. Dos
materiais estudados, a matriz óssea humana desmineralizada foi o melhor substrato
para o crescimento ósseo, pois proporcionou uma adesão mais intensa e precoce
das células MG63, que parece estar relacionada à presença do componente
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orgânico, enquanto que o efeito osteoindutor seria atribuído, principalmente, à
presença de BMP’s.

2.2.1 Matriz óssea inorgânica
O osso bovino inorgânico (Bio-Oss®) foi utilizado para reconstruções ósseas
em cirurgias faciais por HISLOP; FINLAY; MOOS, (1993). Foram empregados no
estudo pacientes sindrômicos que apresentavam defeitos faciais hipoplásicos (grupo
A), pacientes com necessidades de correções de deformidades pós-traumáticas
(grupo B), pacientes submetidos a cirurgia ortognática (grupo C) e pacientes com
necessidade de aumento de rebordo alveolar (grupo D). Após a utilização desse
material, os pacientes foram controlados radiograficamente, e os resultados foram
classificados como bom, satisfatório e insatisfatório. Os autores concluíram que a
utilização do osso inorgânico se mostrou eficiente em cirurgias ortognáticas, embora
o resultado para o aumento de rebordo alveolar tenha sido insatisfatória.
Utilizando o osso bovino inorgânico (Bio-Oss®) em defeitos periapicais,
STASSEN, et al., (1994) selecionaram 89 pacientes que necessitavam de cirurgia
parendodôntica, que foram aleatoriamente divididos em dois grupos, no primeiro foi
utilizado o osso inorgânico e no segundo foi mantido com coágulo sanguíneo. Foram
avaliados entre 3 e 27 meses após as cirurgias, sendo classificados como sucesso
ou insucesso. Os resultados indicaram um maior número de insucessos com a
utilização de osso inorgânico e que estes ocorriam em um tempo menor, após as
cirurgias, do que os controles. Dessa forma, os autores contra indicaram o seu uso
em cirurgias na região apical.
CLERGEAU, et al., (1996), avaliaram o potencial de reparo quando utilizado o
osso inorgânico com colágeno em defeitos ósseos experimentais. Utilizaram oito
cães, nos quais extraíram os terceiros pré-molares inferiores, e criaram defeitos
ósseos no lado mesial do quarto pré-molar e no distal do segundo pré-molar e
induziram inflamação e formação de placa com bandas de aço, que foram removidas
após oito semanas. Essas lesões foram tratadas estabelecendo o grupo 1 (controle)
com curetagem cirúrgica e o grupo 2 (experimental) com o uso de osso inorgânico
com colágeno para preenchimento. Após 6, 18 e 36 semanas da cirurgia foram
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obtidos
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ambos

os
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que
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microrradiografia. No grupo 1, não houve significante regeneração nos três períodos
experimentais; já, no grupo 2, observou-se significante regeneração óssea nos
períodos de 18 e 36 semanas. Foi verificada presença de anquilose em apenas dois
espécimes. Este estudo evidenciou que a regeneração óssea em defeitos
experimentais é favorecida pelo uso do osso inorgânico com colágeno.
Dos vários biomateriais que são empregados na clínica médico-odontológica,
encontra-se a hidroxiapatita que é muito utilizada para o tratamento de lesões
ósseas. Ela consiste em um sal de fosfato de cálcio com uma organização cristalina
bastante complexa. A hidroxiapatita pode ser ou não reabsorvível. A hidroxiapatita
reabsorvível é indicada para os casos onde necessita-se a sua substituição pelo
tecido ósseo, sendo nestes casos, associada frequentemente à uma matriz orgânica
de osso e membranas biológicas. Uma das características desse biomaterial, é que,
é reabsorvido muito lentamente, mesmo quando possui partículas microgranulares,
levando cerca de 4 a 6 meses para sua completa reabsorção, além disso é
biocompatível e não tem ação antigênica devido ao fato de ser um material
inorgânico. Já a hidroxiapatita não reabsorvível é indicada nos casos onde há
grande perda de tecido ósseo e necessita-se o preenchimento do defeito ósseo
(TAGA, 1996).
Os fatores de crescimento ósseo precisam ser carreados através de um
sistema biocompatível, biodegradável e osteocondutor, de modo que os mantenha
pelo tempo necessário no local. Este papel de carreador, pode ser desempenhado
pelo osso bovino inorgânico. Assim YUKNA, et al., (1998) avaliaram um peptídeo
sintético (P-15) como célula de ligação, combinado com osso bovino inorgânico ou
com o enxerto ósseo descalcificado, congelado e seco (DFDBA) em pacientes com
defeitos ósseos periodontais. Os resultados sugeriram que o uso do peptídeo P-15
combinado com o osso bovino inorgânico produz melhores resultados clínicos. Além
de manter as BMP’s no local e fornecer uma estrutura de suporte e de
osteocondução, a matriz inorgânica pode também prover um alto conteúdo de cálcio
e fósforo, essenciais para a neoformação óssea.
Em 1999, BATISTA, et al., testaram o osso bovino inorgânico em defeitos
ósseos periodontais de 11 pacientes totalizando 26 defeitos pareados apresentando
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profundidade de bolsa maior ou igual a 6 mm. Os pacientes foram divididos
aleatoriamente em dois grupos, o primeiro (controle) recebeu somente membrana e
o segundo (teste) foi preenchido com osso bovino inorgânico e recoberto com
membrana. Após seis meses houve uma melhora clínica significante com diminuição
da profundidade da bolsa e ganho de suporte periodontal, mas sem diferença
estatisticamente significante entre os grupos. No entanto, verificou-se que o grupo
controle apresentou recessão gengival significantemente mais pronunciada do que o
outro grupo. Os autores concluíram que o osso bovino inorgânico pode ser utilizado
associado à membrana para o tratamento de defeitos intra-ósseos, mas que seu uso
não apresenta resultados significantemente melhores que o do uso isolado de
membranas.
Um teste a respeito da biocompatibilidade do osso bovino desproteinizado
preparados de duas formas, um aquecido a 100oC disponibilizado comercialmente
(GenOx®) e outro a 1000oC (preparado no laboratório de Bioquímica da FOB-USP),
foi realizado por OLIVEIRA, et al., (1999). Esses materiais foram implantados em
subcutâneos de ratos e, após 10, 20, 30 e 60 dias, os animais foram mortos e as
peças removidas para processamento histológico. As análises microscópicas
mostraram uma reação granulomatosa tipo corpo estranho de baixa renovação,
contendo macrófagos e células gigantes multinucleadas em contato com o material,
semelhante à implantação subcutânea de osso autógeno ou alógeno mineralizado.
Ao final do período experimental não houve diferença significativa entre os materiais
testados.
Comparando o xenoenxerto bovino desproteinizado, Bio-Oss®, com o
aloenxerto ósseo desmineralizado congelado (DFDBA) em defeitos infra-ósseos de
humanos, RICHARDSON, et al., (1999), utilizaram 17 pacientes saudáveis, sem
doença sistêmica, mas com periodontite moderada a grave (7 homens e 10
mulheres, com idades entre 34-67). Cirurgicamente, somente foram incluídos
defeitos infra-ósseos quando havia profundidade maior do que 3,0 mm. Os defeitos
foram divididos aleatoriamente, sendo preenchidos com osso bovino inorgânico ou
com DFDBA. A resolução do defeito foi de 59,4% para o grupo de DFDBA e 77,6%
para o grupo do Bio-Oss.
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Em 1999, YOUNG; SANDSTEDT; SKOGLUND, avaliaram o uso de osso
bovino inorgânico (Bio-Oss®) em defeitos na maxila e mandíbula de coelhos. Estes
foram preenchidos com osso autógeno (grupo I), Bio-Oss (grupo II), osso autógeno +
Bio-Oss (grupo III) e com coágulo sanguíneo (grupo IV). Após 12 semanas, os
animais foram sacrificados e as áreas do defeito foram preparadas para análise
histológica. Pode se observar que não houve diferença na resposta tecidual entre
maxila e mandíbula. No grupo IV, o defeito estava preenchido com tecido fibroso
com formação óssea somente nas bordas do defeito. O grupo I apresentou formação
de novo osso ao redor das partículas, sendo que estas estavam sendo reabsorvidas
por células multinucleares. Já com o grupo II, o osso neoformado foi detectado em
contato com as partículas, mas estas não apresentavam sinais de reabsorção. Desta
forma, os autores questionaram se o Bio-Oss pode ser classificado como um
material reabsorvível.
No ano seguinte, AABOE, et al., (2000), mostraram em seu estudo, implantes
que foram fixados em tíbias de 9 coelhos, com o enxerto ósseo Bio-Oss® cobrindo
toda a superfície do implante. Adicionalmente foram utilizados três diferentes
membranas para cobrir o enxerto e o implante. As membranas utilizadas foram
Poliglactina 910®, uma membrana dupla de colágeno (reabsorvível) e a membrana
ePTFE (não-reabsorvível). Após 12 semanas, todos os implantes subperiosteais
foram completamente osseointegrados. O Bio-Oss mostrou ser biocompatível e
osteocondutor. As membranas ePTFE não apresentaram degradação, nem
infiltração adjacente de células inflamatórias. A poliglactina 910 e as membranas
duplas de colágeno reabsorveram ligeiramente. Não havia sinais de reabsorção da
superfície do osso recém-formado sob a membrana de colágeno.
Observando histomorfometricamente a resposta de alvéolos humanos, de 15
pacientes, que foram preenchidos com osso bovino desproteinizado, após
exodontia, ARTZI; TAL; DAYAN, (2000), mensuraram as dimensões ósseas no pósoperatório e após nove meses. Após o período final, os pacientes foram submetidos
a uma nova cirurgia para a instalação de implante, e o fragmento ósseo retirado foi
analisado histomorfometricamente. Observaram que houve neoformação óssea no
alvéolo em 82,3% dos casos, as partículas do material foram observadas em todos
os espécimes, houve maior deposição óssea na região apical, e quanto ao tecido
conjuntivo se constatou o contrário, com maior concentração na região cervical. Os
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autores concluíram que o osso bovino inorgânico é um material biocompatível e que
o seu uso está indicado em alvéolos após extrações, para se manter o nível ósseo,
porém mesmo após 9 meses pode-se encontrar partículas desse material indicando
seu longo tempo de reabsorção.
ARTZI; TAL; DAYAN, (2001), avaliaram histoquimicamente alvéolos humanos
preenchidos com osso bovino desproteinizado. Foram incluídos no estudo 15
pacientes, os quais tiveram os alvéolos preenchidos com Bio-Oss, imediatamente
após exodontia. Após nove meses, por meio de uma trefina foi removido uma parte
do enxerto, que foi processado para análise histoquímica. A análise revelou as
características do osso neoformado, a relação do tecido lamelar nos diferentes
níveis do alvéolo e a disposição do osso neoformado ao redor das partículas de
osso bovino. De acordo com os resultados os autores verificaram que esse é um
material biocompatível e que sua propriedade osteocondutora foi determinada pela
integração do osso neoformado com as partículas do osso bovino, encontradas,
ainda nove meses após a cirurgia.
Com o objetivo de investigar o reparo de defeitos ósseos em rebordo alveolar,
preenchidos com osso bovino inorgânico, ZITZMANN, et al., (2001), utilizaram seis
pacientes parcialmente desdentados, com necessidade de aumento ósseo do
rebordo alverolar, para a colocação de implante. Os defeitos, todos localizados na
maxila, foram preenchidos com Bio-Oss® e cobertos com a membrana de colágeno
reabsorvível Bio-Gide®. Foram realizadas biópsias dos locais, 6 e 7 meses após a
enxertia. As partículas de Bio-Oss ocuparam 31% da área total. Um contato íntimo
entre tecido ósseo e Bio-Oss foi detectada ao longo de 37% das superfícies de
partículas. Os sinais de reabsorção do material foram observados, indicando que o
material faz parte do processo de remodelação.
CAMARGO, et al., (2002) estudaram o potencial de reparo ósseo quando
utilizado o enxerto ósseo bovino inorgânico (Bio-Oss®) isoladamente ou associado
ao plasma rico em plaquetas. Para o estudo foram incluídos 18 pacientes que
apresentavam periodontite apical crônica. Os defeitos ósseos foram tratados com
um dois protocolos, como citados anteriormente.

Observaram que os dois

tratamentos resultaram em significante redução na profundidade da bolsa e ganho
de inserção quando comparados aos valores prévios, porém ao compará-los, houve
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diferença significativa, mostrando melhores resultados quando se utilizou uma
associação.
Em 2002, INDOVINA; BLOCK, utilizaram o Bio-Oss® e dois tipos de sulfato de
cálcio (BoneSource® e Embarc®) em alvéolos dentários de cães. Os animais foram
mortos após 8 semanas, e as amostras foram encaminhadas para análise
histológica. Com os resultados encontraram que no grupo controle (coágulo
sanguíneo) e no Bio-Oss houve formação óssea significativamente maior do que nos
grupos em que se utilizou o sulfato de cálcio. Também se observou que após dois
meses houve resultados semelhantes entre o coágulo e o Bio-Oss, não havendo sua
reabsorção.
Também em alvéolos, porém de humanos, preenchidos com enxerto ósseo
bovino desproteinizado (Bio-Oss®) e membrana de colágeno (Bio-Gide®), foi
observado o reparo. Foram utilizados 21 paciente nos quais foram empregados três
tratamentos, utilizando somente membrana (grupo A), preenchimento com Bio-Oss
(grupo B) e com coágulo sanguíneo (grupo C). Foram realizadas biópsias da área
em estudo para avaliação microscópica. De acordo com os resultados, nos grupos A
e C havia osso mineralizado e medular. No grupo B, após 7 meses havia a presença
de partículas, que eram circundadas por pequenas quantidades de osso cortical e
tecido conjuntivo. Havia aproximadamente 26% de osso lamelar, 8,4% de osso
cortical, 26,2% de medular e 18,1% de partículas de Bio-Oss®, sendo que 40%
dessas

partículas

estavam

em

contato

com

tecido

ósseo

neoformado

(CARMAGNOLA; ADRIAENS; BERGLUNDH, 2003).
STAVROPOULOS, et al., (2003), examinaram a influência, a longo prazo, do
osso bovino inorgânico bovino (Bio-Oss®) e do vidro bioativo (Biogran®) na formação
óssea. Foram usados 18 ratos, nestes foram feitas incisões ao longo da borda
inferior da mandíbula, de modo a expor o ramo mandibular. Hemi-esferas de Teflon,
com diâmetro interno de 6mm, estas foram preenchidas com osso bovino
desproteinizado (grupo 1) ou com vidro bioativo (grupo 2) ou foram mantidas vazias,
como controle (grupo 3), depois foram colocadas com sua parte aberta voltada para
a superfície lateral do ramo. Os animais foram mantidos por um ano. Os espécimes
foram submetidos à microscopia, buscando observar o volume de osso neoformado,
partículas do enxerto e tecido conjuntivo frouxo no espaço originalmente criado pela
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hemi-esfera. O volume médio de osso neoformado ocupou apenas 23% do espaço
total em animais enxertados com Bio-Oss e 12,6% nos enxertados com
Biogran. Nos animais controle, porém, 88,2% (p<0.01) do espaço, foi preenchido
com osso neoformado.
Para estudar detalhadamente o desempenho do osso bovino desproteinizado
esponjoso em grânulos (Bio-Oss®), como material de enxerto ósseo, TADJOEDIN, et
al., (2003), realizaram análise histomorfométrica em amostra obtida de cinco
pacientes tratados com esse material para a reconstrução da maxila severamente
atrófica. Associado ao osso bovino, foram empregadas partículas de osso autógeno,
em concentrações que progrediram de 20% a 100%, com o tempo de proservação
de 5 a 8 meses. Os resultados mostraram que em todos os casos, os grânulos de
osso bovino estavam interligados por pontes de osso neoformado. O volume de
osso na área do enxerto se correlacionou inversamente com a concentração de osso
bovino enxertado, variando entre 37% e 23%. No entanto, o volume total de material
mineralizado ocorreu no mesmo intervalo em todos os cinco pacientes (entre 53% e
59%). Os autores constataram que a remodelação óssea foi muito ativa em todos os
enxertos.
WORTH, et al., (2005) utilizaram xenoenxerto de osso esponjoso bovino, para
avaliar seu potencial osteocondutor, quando empregado em defeitos ósseos criados
em ovinos. Para obter o enxerto xenogênico, cubos de osso esponjoso com 25mm,
foram retirados a partir do côndilo femoral distal de ossos bovinos. Foram utilizadas
20 ovelhas, que foram submetidas ao procedimento cirúrgico para remoção, com
trefina, de um cilindro de osso da tíbia. Nessas lojas cirúrgicas foram implantados
cilindros de osso bovino com o mesmo diâmetro. Foi utilizado, também enxerto
autógeno. Após a implantação cirúrgica do osso esponjoso, foi administrado
fluorocromo a 12 ovelhas em 2 ½, 4½ e 8 semanas. A incorporação dos
xenoimplantes

foi

Radiograficamente,

avaliada
o

grau

radiograficamente
de

osteointegração

durante
foi

10

semanas.

comparável. Os

dados

histomorfométricos, confirmaram as propriedades osteocondutora de ambos
materiais implantados. A remodelação foi maior nos xenoimplantes com 2½
semanas. Em 4½ semanas, houve uma maior atividade no enxerto autógeno, mas
em 8 semanas ambos se comportaram de forma semelhante.
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Uma análise microscópica acerca da resposta tecidual frente ao osso
inorgânico bovino medular em microgrânulos, implantados em subcutâneo de rato,
foi realizada por ZAMBUZZI, et al., (2005). Para esse estudo foram utilizados 40
ratos que foram divididos em 2 grupos, um controle, nos quais foram implantados
cápsulas de colágeno vazia, e outro teste com cápsulas de colágeno contendo 0,1g
do biomaterial (GenOx®). Os animais foram mortos após 10, 20, 30 e 60 dias. Os
espécimes foram preparados para serem avaliados microscopicamente. Aos 10 dias,
observou-se infiltrado inflamatório crônico composto por macrófagos e células
gigantes multinucleadas inflamatórias (CGMI). Outras células inflamatórias como
neutrófilos, plasmócitos e linfócitos estavam presentes de maneira discreta,
desaparecendo no transcorrer dos períodos mais longos. A porosidade do material
foi preenchida pelo tecido conjuntivo reacional mostrando as CGMI. A fibrose foi
mais intensa aos 60 dias e evidentemente superior ao grupo controle. Entretanto, o
material não causou reações adversas severas, não estimulando a resposta
imunológica.
JENSEN, et al., (2006) avaliaram o reparo ósseo e a reabsorção de enxertos
autógenos, osso bovino inorgânico e fosfato beta-tricálcio, quando utilizados em
defeitos ósseos em mandíbula de minipigs. Foram utilizados 12 animais, e com uma
trefina foi realizado um defeito com 9mm de diâmetro e 5 de profundidade no ramo
da mandíbula, bilateralmente.

Os animais foram sacrificados com 1, 2 4 e 8

semanas, e as amostras foram submetidas à análise microscópica. De acordo com
os resultados, todos os grupos apresentaram neoformação óssea. Em 4 semanas o
grupo com enxerto autógeno apresentou maior neoformação. Os dois materiais
testados apresentaram resultados satisfatórios, mas retardaram o processo de
reparo nos períodos iniciais. Foram biocompatíveis mantendo-se integrados com o
osso neoformado.
STEIGMANN, (2006) em um estudo clínico, avaliou a viabilidade de usar uma
barreira reabsorvível de colágeno feita de pericárdio bovino, juntamente com enxerto
xenogênicos para aumentar rebordo alveolar para a subsequente colocação de
implantes dentários.

Foram selecionados 8 pacientes, apresentando ao todo,

necessidade de colocação de 19 implantes, com espaço alveolar inadequado para a
colocação dos mesmos. Cirurgicamente, os rebordos onde seriam instalados os
implantes, foram aumentados colocando uma matriz óssea bovina inorgânica (BioBruno Cavalini Cavenago
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Oss® ou Navigraft®) e uma membrana de colágeno.

Mensurações do tecido

mineralizado (quanto largura e altura) par meio das imagens radiográficas foram
realizadas durante a cirurgia inicial e após 6 meses, quando foi realizado uma nova
cirurgia para a colocação dos implantes. Os resultados sugeriram que a membrana
de colágeno do pericárdio pode ser muito útil para elevar o reparo de defeitos
localizados no rebordo alveolar, juntamente com o uso de diferentes xenoenxertos.
THORWARTH, et al., (2006) em um estudo prospectivo in vivo, analisaram a
neoformação óssea após o uso de osso bovino desproteinizado com ou sem osso
autógeno em defeitos ósseos. Foram utilizados 18 porcos adultos, onde foram
criados 8 defeitos 10x10mm na calota craniana de cada animal. Esses defeitos
foram preenchidos de forma alternada, com osso bovino inorgânico (Bio-Oss®),
caracterizando o grupo A, e com uma mistura de Bio-Oss e 25% de osso autógeno
(grupo B). Os animais foram mortos em ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 26 semanas, e as
áreas em estudo foram analisadas por meio de microscopia ótica e da
microradiografia. A análise histológica indicou osseointegração suficiente da matriz
óssea bovina desproteinizada em ambos os grupos. A microradiografia demonstrou
um aumento significativo na formação óssea no grupo B após 6 (P = .0159) e 8
semanas (P = .0317). Com isso os autores concluíram que a adição de 25% de osso
autógeno resultou em uma formação óssea mais acelerada. Este efeito é
provavelmente causado por propriedades osteoindutoras dos elementos celulares
transplantado com o osso autógeno.
ZAMBUZZI, et al., (2006) realizaram um estudo com o intuito de observar a
resposta tecidual promovida pelo osso bovino inorgânico macrogranular, quando
implantados em tecido subcutâneo de ratos. Para isso foram utilizados 40 animais
que foram divididos em dois grupos, 20 receberam cápsulas de colágeno vazias e
em 20 foram implantados cápsulas de colágeno com 0,1g de osso bovino inorgânico
(GenOx®). Os animais foram mortos após 10, 20, 30 e 60 dias. Os tecidos
subcutâneos ao redor das cápsulas foram removidos e processados para análise
microscópica. Após 10 dias, no grupo controle ocorreu um infiltrado inflamatório
granulomatoso rico em células gigantes multinucleadas e livre de linfócitos e células
plasmáticas, também observado nos implantes de osso bovino desmineralizado. Em
períodos posteriores, houve uma diminuição significativa do infiltrado inflamatório e
aumento de fibrose ao redor das partículas implantadas. Os autores concluíram que
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o material em estudo induziu um granuloma tipo corpo estranho e fibrose ao redor
de suas partículas, quando implantado no subcutâneo de ratos, mas não
desencadeou nenhuma resposta imune, sendo portanto biocompatíveis.
CARVALHO, et al., (2007), avaliaram duas hidroxiapatitas de origem bovina
(HAB) com granulometria de 150 a 200µm e de 300-329µm, e duas hidroxiapatitas
sintéticas (HAS), com granulometria de 150 e 300µm, em relação ao reparo
proporcionado em deitos ósseos circulares em cães. Foram utilizados 8 cães, que
em cada úmero receberam, bilateralmente, três defeitos ósseos criados com uma
trefina. Cada defeito foi preenchido alternadamente com um dos materiais em
estudo e o coágulo sanguíneo que serviu como controle. Quatro animais foram
mortos após 6 semanas e os outros 4 após 12 semanas. As áreas em estudo foram
submetidas à análise histológica e histomorfométrica (percentual de área ocupada
por osso, medula óssea e os biomateriais). Pôde-se observar que os grânulos de HA
apresentaram contato direto com o osso, independentemente da origem e do
tamanho dos grânulos. Nos defeitos controles havia uma maior quantidade de
infiltração de tecido conjuntivo. A difração de raios X revelou que as amostras de HA
sintéticas testadas são altamente cristalinas, enquanto a HAB se mostrou com
superfície mais rugosa, visualizada em MEV. A rugosidade da superfície da HAB
parece favorecer o processo de osteocondução.
GARCIA, (2007) avaliou comparativamente, os fenômenos evolutivos do
processo de reparo em alvéolos de ratos preenchidos, com osso medular bovino
inorgânico (GenOx®) e a hidroxiapatita βTCP (GenPhos®) na proporção de 70% de
HA e 30% de β-tricálcio fosfato. Foram utilizados 48 ratos divididos em 3 grupos, 16
ratos receberam o implante de osso bovino inorgânico e 16 ratos receberam o
implante de hidroxiapatita (grupo III). Após 7, 15 e 30 dias pós-cirúrgico, os animais
foram mortos. Os resultados mostraram que a HA-βTCP e o osso medular bovino
inorgânico
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TUDOR, et al., (2008) estudaram a neoformação óssea em defeitos
reparados com matriz óssea humana (Puros) ou com uma matriz óssea de origem
bovina (Navigraft), ambos comparados com o enxerto autógeno. Este estudo foi
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conduzido em 9 porcos adultos, que foram mantidos por 1, 8 e 12 semanas. As
amostras foram submetidas a análise microradiografica e histológica. De acordo com
o resultados, todos os três materiais testados promoveram um reparo completo dos
defeitos até o final do período experimental. Após 12 semanas, a taxa de
mineralização verificada microradiograficamente foi de 5% a 10%, inferior à
mineralização do enxerto ósseo autógeno. De modo geral ambos materiais testados
cumpriram as exigências clínicas para substitutos ósseos, promovendo uma
regeneração previsível dos defeitos ósseos.
CALASANS-MAIA, et al., (2009) avaliaram a biocompatibilidade e a
osteocondução da matriz óssea medular de origem bovina. Para realizar o estudo
utilizaram quinze coelhos, nos quais foram confeccionadas 3 perfurações de 2cm
cada em ambas as tíbias. Cada tíbia recebeu dois materiais de enxerto
(hidroxiapatita bovina) e um controle, assim uma cavidade foi preenchida com
Osseous®, outra com Bio-Oss® e a terceira com coágulo sanguíneo. Os animais
foram mortos depois de 7, 14 e 28 dias. Os fragmentos ósseos foram removidos e
processados para análise histológica. De acordo com os resultados microscópicos, a
interface do osso e biomaterial mostrou ligeira resposta inflamatória depois de 7
dias, mas que esteve ausente nos períodos subsequentes. Os dois materiais foram
parcialmente substituídos por tecido ósseo diretamente em contato com a superfície
dos materiais, sem ocorrência de fibrose.
Produtos derivados de tecidos bovinos geram a preocupação quanto a
rastreabilidade da matéria-prima, o controle dos processos de fabricação e a
garantia da biossegurança do material. Assim CARBONARI, et al., (2009)
caracterizaram com ensaios laboratoriais o BoneFill®, material produzido a partir de
osso

cortical

bovino,

consistindo

em

uma

matriz

inorgânica.

Teste

de

hipersensibilidade, avaliação do potencial de citotoxicidade, ensaio de toxicidade
aguda sistêmica, teste de irritação cutânea, ensaio de implante, teste de mutação
gênica reversa e avaliação histológica de defeitos ósseos foram realizados para
caracterização do material atendendo a exigência da ISO 10993. Esse material
demonstrou ser eficaz, para ser utilizado como material de preenchimento de
defeitos ósseos em animais.
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HANDSCHEL, et al., (2009) realizaram uma revisão da literatura, buscando
mostrar qual seria o material mais adequado para o enxerto ósseo em casos de
elevação do seio maxilar, A pesquisa da literatura foi realizada através da Biblioteca
Nacional de Medicina, e abrangeu toda a literatura a respeito do tema em Inglês e
Alemão desde 1995 até 2006, focando no tópico de volume de osso neoformado.
Encontraram que em uma fase relativamente precoce após o implante o osso
autógeno apresenta os maiores valores de neoformação óssea. Depois de nove
meses nenhuma diferença estatisticamente significativa pode ser detectada entre os
diversos materiais de enxerto. Do ponto de vista clínico, a utilização de osso
autógeno é vantajoso se a reabilitação protética é esperada dentro de nove
meses. Em outros casos, a utilização de osso bovino inorgânico em combinação
com osso autógeno parece ser preferível.
Utilizando vários materiais de enxerto para o levantamento de seio maxilar em
humanos, KIM, et al., (2009) avaliaram a resposta tecidual promovida por uma
mistura de osso autógeno e Bio-Oss® (grupo I), uma mistura de Bio-Oss e Orthoblast
II® (grupo II), apenas Bio-Oss (grupo III) e no grupo IV apenas com uma matriz
sintética, Osteon®. Para avaliar o reparo, amostras da área operada foram coletadas
utilizando um trépano de 2,0 mm após 4 e 6 meses do procedimento cirúrgico. Foi
observado um bom reparo quando o enxerto xenogênico ou sintético foram
utilizados isoladamente. A mistura de osso alógeno com xenógeno não mostrou
melhora no reparo. De acordo com os resultados, os enxertos xenogênicos ou
sintéticos podem ser considerados eficazes para enxerto ósseo no levantamento do
seio maxilar.
PARK, et al., (2009) observaram a capacidade de reparo empregando um
novo material para enxerto ósseo, o N-HA (material a base de hidroxiapatita
derivada da casca de ovos de galinha). Para o estudo, realizaram defeitos ósseos de
8mm de diâmetro em calvária de ratos, essas cavidades foram preenchidas com NHA, Bio-Oss (matriz óssea bovina inorgânica) e N-HA associado com sulfato de
cálcio. Após 6 e 12 os espécimes foram avaliados microscopicamente quanto a
porcentagem de neoformação óssea. De acordo com os resultados, os autores
encontraram que o grupo com N-HA apresentou maior reparo ósseo nos dois
períodos (11,2% em 6 semanas e 19,2% em 12 semanas), o grupo controle
(coágulo) apresentou 3,9% e 6,4%, o grupo com Bio-Oss teve 6,4% e 8,2% e o
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grupo N-HA com sulfato de cálcio apresentou 6,3% e 12,6% de neoformação óssea
em 6 e 12 semanas respectivamente. O sulfato de cálcio não melhorou o reparo
quando comparado com o N-HA sozinho.
BERNABÉ, et al., (2010) realizaram uma avaliação microscópica, quanto ao
processo de reparo proporcionado pelo uso de membrana, material de enxerto
ósseo e MTA em cirurgia parendodôntica em cães. Para isso, foram utilizados 48
dentes de cães, nos quais foram induzidos a lesões periapicais, para que
posteriormente, em uma única sessão fosse realizado o tratamento endodôntico
convencional, concomitantemente com a cirurgia paraendodôntica. No último
procedimento referido, foi realizado apicectomia do dente tratado endodonticamente
e confeccionando o retropreparo com pontas ultra-sônicas, preenchendo-o com
MTA. As lojas cirúrgicas foram mantidas apenas com coágulo sanguíneo (grupo I),
com coágulo porém recoberta com membrana de cortical bovina (grupo II). Nos
demais espécimes, as cavidades foram preenchidas somente com matriz óssea
bovina (grupo III) ou recoberta com membrana (grupo IV). Após 180 dias os animais
foram mortos e a região de estudo foi submetida à análise microscópica. Os
resultados mostraram que o infiltrado inflamatório, o reparo periapical e o
comportamento do MTA, foram o mesmo em todos os grupos, incluindo o estímulo
de mineralização. Com isso os autores concluíram que o uso da membrana, enxerto
ósseo ou sua associação, não influenciou o processo de reparo, após o retropreparo
preenchido com MTA.
ROCHA, et al., (2010), buscaram estudar a resposta do osso bovino
inorgânico isolado ou associado ao plasma rico em plaquetas, quando enxertados
em calotas ósseas de coelhos. Para isso utilizaram 12 animais nos quais os defeitos
confeccionados foram preenchidos com osso bovino inorgânico (GenOx®), com a
mesma matriz óssea porém associada ao PRP ou mantidos apenas com coágulo
sanguíneo (controle). Após 4 semanas os animais foram mortos e as áreas em
estudo foram processadas e analisadas microscopicamente. Assim puderam
observar que no grupo controle o defeito foi preenchido com tecido fibroso que
acompanhava o periósteo e pequena neoformação óssea na periferia do defeito. Já
nos dois grupos experimentais houve formação óssea na periferia e em alguns
casos no centro do defeito, com presença moderada de células gigantes e osso
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formado em contato com as partículas do enxerto, sendo que não houve diferença
estatisticamente significante entre os dois grupos.
2.2.2 Matriz óssea orgânica

URIST, (1965) realizou alguns experimentos com osso desmineralizado por
meio de diferentes ácidos. Essa matriz orgânica foi implantada em músculo de
camundongos, ratos, coelhos. Além disso, ainda utilizou em defeitos ósseos de
coelhos, cães e humanos. O uso de 0.6N de ácido clorídrico para a
desmineralização proveu matrizes com resultados satisfatórios, essas foram
revascularizadas e reabsorvidas rapidamente, enquanto que a neoformação óssea
ocorria às custas da proliferação de células osteoprogenitoras. De acordo com os
resultados o autor concluiu que essa matriz óssea apresentou a propriedade de
induzir a diferenciação de células indiferenciadas em células osteoprogenitoras com
a neoformação óssea.
REDDI; HUGGINS, (1972) avaliaram a matriz óssea desmineralizada,
utilizando como protocolo de desmineralização o emprego de ácido hidroclorídrico, e
como solvente orgânico o álcool absoluto e o éter dietil anidro. Testes físicoquímicos foram realizados e essa matriz foi implantada em tecido muscular de ratos.
Os animais foram avaliados microscopicamente por um período de até 21 dias. Após
24 horas o material implantado já havia sido envolvido por fibroblastos. Sob as
condições do estudo os autores observaram que alteração do fenótipo fibroblástico
para condroblastos, foi uma transformação instável, ao passo que a mudança do
fenótipo, fibroblastos para osteoblastos, manteve-se estável. Essa tranformação
ocorreu por meio de uma série de eventos sequenciais. As medições de atividade de
fosfatase

alcalina e

da

incorporação

de

sulfato

radioativo,

fósforo

e cálcio foram sensivelmente e quantitativamente determinantes para o surgimento
de cartilagem e osso.
KÜBLER, et al., (1993) avaliaram as propriedades da matriz óssea
desmineralizada ao comparar com osso somente liofilizado. Por meio da microscopia
eletrônica de varredura ficou evidenciada a remoção do fosfato de cálcio inorgânico
e a manutenção das fibras colágenas. Testes mecânicos mostraram que a
liofilização aumentou o módulo de elasticidade, bem como a resistência à
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compressão. Quanto mais desmineralizado e reidratado mais macio, flexível e menor
resistência à compressão apresentava. Os espécimes obtidos longitudinalmente ou
perpendicularmente ao longo eixo da diáfise apresentaram diferenças nos testes
mecânicos. Esses materiais foram implantados em músculos de ratos e mantidos
por seis semanas. O osso desmineralizado mostrou condrogênese e osteogênese
em 50% dos espécimes, enquanto que o osso apenas liofilizado não induziu
formação de cartilagem e tampouco de osso. Entretanto o osso desmineralizado
induziu uma maior resposta inflamatória. Quando o osso desmineralizado foi
implantado em ratos imunosuprimidos não houve reação inflamatória e a
condrogênese foi observada em 94% dos espécimes. A formação de cartilagem
também foi testada em culturas de células neonatais de músculo de rato. Neste
experimento,

68%

dos

espécimes

que

receberam

osso

desmineralizado

apresentaram formação de cartilagem, enquanto que não houve condrogênese nos
espécimes que receberam osso sem tratamento e osso liofilizado. Assim, estes
resultados indicam que o osso desmineralizado apresenta a propriedade de
osteoindução.
CONCANNON; BOSCHERT; PUCKETT, (1997) avaliaram a capacidade de
reparo ósseo em defeitos confeccionados em fêmures de coelhos, utilizando como
material de enxerto o osso desmineralizado, produzido em laboratório com matéria
prima obtida de outros coelhos. Foram utilizados 55 animais, nos quais foram
criados defeitos segmentares de 1cm no fêmur, que foi estabilizado com placas de
titânio, o espaço entre os remanescentes ósseos foram preenchidos seguido o
seguinte protocolo: grupo 1- preenchimento com osso desmineralizado alógeno e
permanência da estabilização por 12 meses, grupo 2- preenchimento com osso
desmineralizado alógeno e remoção da estabilização após oito semanas, grupo 3controle, nada foi colocado no espaço removido e grupo 4- preenchimento com osso
autógeno. Todos os animais foram controlados radiograficamente e após 12 meses
foram mortos para se realizar a análise microscópica. Em todos os animais que
receberam o osso desmineralizado o espaço foi totalmente preenchido com osso
neoformado após 6 a 8 semanas. Porém o osso desmineralizado não foi tão
eficiente quanto o osso autógeno.
RABIE; WONG; HÄGG, (2000), observaram o processo de reparo ósseo
proporcionado pelo enxerto autógeno associado com matriz óssea desmineralizada
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de origem intramembranosa (MOD-IM) ou endocondral (MOD-EC). Para a pesquisa,
utilizaram 20 coelhos, realizando 35 defeitos no osso parietal, que foram
preenchidos com osso endocondral autógeno (EC) em 5 defeitos, com osso
endocondral autógeno misturado com MOD-IM em 5 espécimes (EC/ MOD-IM), 5
defeitos foram preenchidos com osso intramembranoso autógeno (osso parietal)
misturado com MOD-IM (IM/MOD-IM), seis foram preenchidos com osso
endocondral autógeno misturado com MOD-EC (EC/MOD-EC). Além disso 10
defeitos foram mantidos apenas com coágulo sanguíneo e 4 foram preenchidos com
colágeno. Após 14 dias os animais foram mortos e as peças foram submetidas à
análise microscópica. Houve maior quantidade de osso neoformado no grupo
IM/MOD-IM seguido do grupo EC/MOD-IM, EC/MOD-EC e somente osso
endocondral, havendo diferença estatisticamente significante quando comparados
os três primeiros com o último. Nos grupos controle, não houve neoformação óssea.
Buscando verificar se a idade apresenta alguma influência sobre o reparo de
defeitos ósseos, quando tratados com osso desmineralizado de origem xenogênica,
TORRICELLI, et al., (2002), utilizaram em sua pesquisa 18 ratos com duas idades
distintas, 3 meses (jovens) e com 18 meses (idosos). Em todos os animais foram
confeccionados defeitos ósseos com 2mm de diâmetro, que foram preenchidos com
matriz óssea orgânica em grânulos ou foram mantidos apenas com coágulo
sanguíneo. O uso da matriz óssea mostrou um aumento significativo na formação
óssea nos animais com as duas idades. A análise de microdureza mostrou que o
osso formado, apresentou dureza trabecular semelhante ao tecido ósseo adjacente.
Essa matriz óssea xenogênica foi efetiva na neoformação. Já o fator idade parece
ter interferido no volume de osso neoformado, mas não apresentou influência na
maturação óssea.
CARNEIRO, (2003), avaliou microscopicamente, o efeito do tamanho das
partículas de matriz de osso medular bovino desmineralizado, nas formas micro e
macrogranular, no processo de reparo ósseo em defeitos criados em fêmures de
coelhos. Após, 1, 3 e 6 meses da implantação dos materiais, os animais foram
mortos e a análise microscópica apontou reação granulomatosa do tipo corpo
estranho envolvendo as partículas do material implantado, sugerindo que houve
falhas na manufatura do material. O autor concluiu que o tamanho das partículas
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não influenciou no processo de reparo dos defeitos, além disso atuaram apenas
como substancias osteopreenchedoras .
SANADA, et al., (2003) testaram a biocompatibilidade de blocos cilíndricos de
matriz de osso bovino esponjoso desmineralizado (Gen-Ox®), quando implantados
em músculo de 30 ratos. Os animais foram sacrificados após 3, 7, 14, 21 e 28 dias,
o local do enxerto foi radiografado e as peças removidas foram submetidas ao
processamento histotécnico. A análise microscópica mostrou que nos períodos de 3
e 7 dias havia um processo inflamatório agudo, caracterizado pela presença de
neutrófilos, reabsorção do coágulo sanguíneo e angiogênese. Entre 14 e 21 dias,
verificou-se a reabsorção da matriz implantada por células mononucleadas, poucas
células gigantes e sua substituição por tecido conjuntivo fibroso rico em vasos e
células. Aos 28 dias, na maioria dos casos, observou-se apenas pequenos
fragmentos de matriz implantada envolto por tecido conjuntivo. Radiograficamente,
não se notou evidências de mineralização. Com base nos resultados obtidos o
enxerto de osso esponjoso bovino desmineralizado em bloco mostrou-se
biocompatível e reabsorvível quando implantado em tecido conjuntivo, sem qualquer
indício de ocorrência de osteogênese ectópica, ou seja, não tem capacidade
osteoindutora.
SUMMITT; REISINGER, (2003), analisaram as propriedades mecânicas do
osso desmineralizado em função do tempo de saturação ácida e métodos de
processamento

e

esterilização,

utilizando

amostras

de

diferentes

regiões

anatômicas. Foram realizados testes para verificar o efeito da saturação ácida, as
propriedades viscoelásticas, deformação, fadiga e para os efeitos do processo de
esterilização. Os resultados deste estudo mostraram que o osso desmineralizado
tem força suficiente, mesmo após a esterilização, para suportar carga e tem
propriedades viscoelásticas. Suas propriedades mecânicas permitem que ele tenha
várias aplicações médicas.
BETTI, (2004), avaliou o reparo ósseo em defeitos de tamanho não crítico
preenchidos com osso bovino orgânico em bloco ou em microgrânulos. Foram
confeccionados defeitos ósseos em fêmures de coelhos. Desses, 15 defeitos foram
preenchidos com matriz óssea em bloco (grupo I), 15 com matriz óssea em
microgrânulos (grupo II) e 15 com coágulo sanguíneo (controle). Os animais foram
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mortos 30, 90 e 180 dias após a cirurgia. Na análise microscópica, após 30 dias, o
grupo experimental II apresentou algumas partículas de material em reabsorção e
também uma ligeira maior quantidade de osso trabeculado que os outros grupos.
Neste período, enquanto os grupos experimentais apresentaram o defeito
preenchido completa ou parcialmente com osso trabeculado, o grupo controle
apresentou invaginação do tecido conjuntivo para o interior de defeito. Após 90 dias
todos os grupos mostraram intensa remodelação do osso trabeculado neoformado,
que foi substituído por osso lamelar. Após 180 dias as amostras apresentaram um
reparo semelhante. Por meio da análise radiográfica não houve diferenças
estatisticamente significante entre o osso em bloco e granulado.
Em 2004, MARINS, et al., pesquisaram a capacidade da matriz óssea bovina
orgânica em bloco (GenOx®) em promover o reparo. O estudo foi realizado em
calvária de 25 ratos, confeccionando um defeito com 8mm de diâmetro, que foi
preenchido com o referido material em estudo ou mantido apenas com coágulo
sanguíneo. Na maioria dos animais tratados, o material foi reabsorvido lentamente e
serviu como um arcabouço, favorecendo a angiogênese, migração e adesão celular.
A neoformação óssea ocorreu a partir das bordas da lesão. No entanto, uma reação
tipo corpo estranho ocorreu, com a presença de inúmeras células gigantes, que
inibiu a neoformação óssea local, dois animais do subgrupo de 1 mês e em um
animal do subgrupo de 3 meses. Esses casos foram interpretados como resultantes
da ausência de desmineralização e da falta de retirada de potenciais fatores
antigênicos durante a produção do biomaterial.
DA CRUZ, et al., (2007), analisaram por meio da microscopia eletrônico de
varredura (MEV) a morfologia, o tamanho e a composição química de materiais do
osso bovino orgânico cortical e esponjoso em micropartículas e macropartículas,
osso cortical inorgânico bovino, hidroxiapatita e osso humano desmineralizado,
congelado e seco. Para a análise da composição química, as partículas não foram
metalizadas e foram analisadas por espectroscopia por dispersão de energia (EDS).
De acordo a análise em MEV, observou que o tamanho de muitas partículas não
condiziam com o mencionado pelo fabricante e a análise por EDS revelou elementos
que são comuns à composição do tecido ósseo, porém revelaram a presença de
elementos minerais nas partículas de osso bovino orgânico. Os autores sugeriram
que o osso bovino orgânico não pode ser considerado um material orgânico puro.
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Em

2008,

BIGHAM,

et

al.,

realizaram

uma

avaliação

radiológica,

histopatológica e biomecânica da matriz óssea desmineralizada de origem
xenogênica e da matriz óssea autógena, quando implantadas em osso de coelho.
Foram realizadas radiografias da área após 1 dia, 2, 4, 6 e 8 semanas. Os autores
encontraram que os testes estatísticos não revelaram diferenças significativas entre
os dois grupos no quesito de formação óssea pela avaliação radiológica. Tanto
a avaliação histopatológica quanto a biomecânica não revelaram diferenças
significativas entre os dois grupos.
MURUGAN; RAMAKRISHNA; RAO, (2008), realizaram um estudo laboratorial
de modo a processar e caracterizar, bioquímica e fisicamente, a constituição da
matriz óssea bovina desmineralizada. Essa matriz foi obtida a partir de tíbia de
bovinos adultos, realizando um protocolo de desmineralização, com a utilização de
ácidos e álcoois. Foram realizados testes físicos e bioquímicos, utilizando como
ferramentas

de

análise

a

microscopia

eletrônica

de

varredura

e

um

espectrofotômetro, além de uma análise térmica por meio de varredura diferencial de
calorimetria. De acordo com os resultados, observaram que as análises
espectroscópicas e térmicas indicaram o processo de desmineralização, portanto
não havia partículas minerais associadas com o tecido conjuntivo em ambos os
testes. O tamanho das partículas e sua distribuição favorecem uma melhor
osteoindução.
BIGHAM, A.S., et al., (2009) avaliaram a matriz óssea desmineralizada de
origem bovina (MOBD) e uma nova matriz, extraida de ossos fetais bovinos, sobre o
processo de reparo ósseo. Foram utilizados 20 coelhos, nos quais foram criados
defeitos no osso radio, que foram preenchidos com MOBD (n=10) e com a matriz
óssea bovina fetal (n=10). Os animais foram mortos após 8 semanas. Não houve
diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Radiograficamente,
bem como na avaliação histopatológica e biomecânica. Os resultados deste estudo
indicaram que houve um reparo satisfatório dos defeitos ósseos com ambos
materiais estudados.
O efeito do osso bovino e humano orgânicos e de uma resina de poliuretano
derivada do óleo da mamona, sobre o processo de reparo ósseo quando
implantados em calvária de coelhos, foi avaliado por LAUREANO FILHO, et al.,
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(2009). Para isso utilizaram 18 animais, nos quais 6 receberam osso bovino
desmineralizado (Osseobond®), 6 animais receberam um enxerto com osso humano
desmineralizado (Dembone®) e em 6 animais foi utilizado o polímero da mamona
(Aug-Ex®). Os animais foram mortos após 7 e 15 semanas. De acordo com a análise
microscópica, em todos os grupos, houve um aumento na neoformação óssea com o
decorrer do tempo. Os autores concluíram que todos os materiais experimentais se
mostraram biocompatíveis, mas o poliuretano foi reabsorvido mais lentamente,
apresentando melhores resultados que os enxertos ósseos orgânicos.
ZHUKAUSKAS, et al., (2010) avaliaram o reparo ósseo em defeitos de
tamanho crítico criados em tíbias de coelhos, utilizando como materiais de enxerto o
BioSet RT, um aloenxerto composto por matriz óssea desmineralizada e o
ProOsteon 500R, uma hidroxiapatita extraída de corais e para o grupo controle, os
defeitos foram mantidos com coágulo sanguíneo. Foram utilizados 32 animais, que
foram mortos após 1 dia, 6, 12 e 24 semanas ao procedimento cirúrgico, e as
amostras

foram analisadas

microscópica e

radiograficamente.

Os

autores

constataram que ambos materiais foram biocompatíveis e os defeitos apresentaram
significante neoformação óssea. Após 12 semanas o BioSet RT demostrou
radiograficamente um fechamento do defeito em 10 de 14 defeitos; já o ProOsteon
500RT apresentou 1 em 14. Após 24 semanas ambos materiais apresentaram um
completo fechamento do defeito, constatado microscopicamente também não houve
diferença estatística significante na análise radiográfica. Dessa forma, ambos
materiais foram biocompatíveis e propiciaram a neoformação óssea, utilizando esse
modelo experimental, ressaltando que o BioSet RT proporcionou um reparo ósseo
em um menor tempo que o ProOsteon 500R.
2.2.3 Matriz óssea composta

DA COSTA FILHO; TAGA; TAGA, (2001), avaliaram os efeitos de uma matriz
óssea bovina composta sobre a osteogênese na medula óssea de tíbia de coelhos.
Foram empregados cilindros de titânio que foram preenchidos com os materiais e
implantados cirurgicamente na tíbia de coelhos, de modo que, os biomateriais
entrassem em contato somente com a medula óssea. Os materiais utilizados foram
uma matriz composta por hidroxiapatita (HA) contento um pool de BMP’s associado
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com osso bovino desproteinizado (grupo 1), HA com osso bovino desproteinizado
(grupo 2) e somente coágulo sanguíneo (grupo 3). Após 67 dias, os animais foram
mortos, e as peças foram processadas para análise microscópica. O grupo 2 formou
significantemente maior quantidade de tecido ósseo dentro do cilindro, seguido pelo
grupo 1 e pelo controle negativo, não havendo diferença estatisticamente
significante entre este dois últimos grupos. Desta maneira, concluíram que o pool de
BMP’s e as proteínas não colágenas do osso teve um efeito inibitório sobre a
osteogênese e que os biomateriais sem as BMP’s, particularmente o osso bovino
desproteinizado, proporcionaram um substrato favorável à formação óssea.
RAFTER, et al., (2002), avaliaram o reparo em perfurações de furca, com o
uso ou não de uma matriz interna. Foram utilizadas duas matrizes, Hapset® (65% de
hidroxiapatita não-absorvível e 35% de gesso Paris) e a hidroxiapatita. No estudo
foram empregados 4 babuínos (Papioanubis) como modelos experimentais, sendo
realizadas perfurações de furca nos dentes molares e pré-molares, estas
perfurações foram preenchidas com Hapset, que serviu como um arcabouço, para
um preenchimento do trajeto da perfuração com amálgama (grupo 1). No grupo 2 foi
realizado da mesma forma porém com a hidroxiapatita como matriz. No grupo 3 não
foi colocada matriz, somente amálgama. Como controle positivo a perfuração não foi
selada (grupo 4), e como controle negativo, não foi feita perfuração (grupo 5). Os
animais foram mortos após 1 semana, 1, 3 e 7 meses. Ficou constatado que quando
o amálgama foi utilizado sozinho, sem matriz, houve acentuada extrusão do material
para o osso subjacente associado com uma resposta inflamatória grave, que
continuou durante todo o período de observação. Quando uma matriz foi utilizada,
houve uma resposta aguda inflamatória inicial que diminuiu com o tempo, sendo
que, após 7 meses, 75% dessas amostras estavam com ausência de
inflamação. Não houve diferença significativa na resposta tecidual frente aos
diferentes materiais utilizados como matriz. Tanto o Hapset quanto a hidroxiapatita
foram encapsuladas por tecido conjuntivo nas fases iniciais seguido por deposição
óssea em contato direto com os materiais.
O reparo ósseo em defeitos de tamanho crítico (8mm) em calvária de ratos,
foi estudado por FERREIRA, et al., (2004) utilizando um enxerto ósseo bovino
composto Gen Pro®, que é composto por um “pool” de proteínas morfogenéticas
bovinas, ligado a hidroxiapatita sintética absorvível microgranulada. Defeitos
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mantidos apenas com coágulo sanguíneo foram estabelecidos como controle. Após
1, 3 e 6 meses as áreas em estudos foram analisadas microscopicamente. No grupo
experimental, após 1 e 3 meses, os defeitos estavam preenchidos por tecido
conjuntivo fibroso e inúmeros focos de reação granulomatosa, tipo corpo estranho,
ao redor de aglomerados de hidroxiapatita. Aos 6 meses os focos de reação
granulomatosa tipo corpo estranho diminuíram em número e tamanho. A utilização
desse material neste modelo de estudo, promoveu a formação de reação
granulomatosa tipo corpo estranho e inibiu profundamente a neoformação óssea.
Assim os autores sugeriram, que a hidroxiapatita sintética microgranular não é um
bom carreador para as BMP’s expressarem o seu potencial indutor.
MUNHOZ, (2005) avaliou uma associação de matriz óssea bovina inorgânica,
orgânica, colágeno e BMP (Gen-tech®) como material de enxerto em alvéolos de
terceiros molares inferiores de humanos. Foram incluídos no estudo 39 pacientes
entre 15 e 25 anos de idade que possuíam terceiros molares inferiores nãoirrompidos bilateralmente, com indicação para extração. Após as extrações, um dos
lados foi mantido apenas com coágulo (grupo controle) e o outro lado (grupo
experimental) recebeu o enxerto do material proposto associado à utilização de
membrana (Gen-derm®). A análise radiográfica constituiu de medidas da distância
da crista óssea alveolar à junção amelo-cementária, além da densidade radiográfica.
As tomadas radiográficas periapicais digitais foram realizadas no transoperatório,
pós-operatório imediato, e depois de 60 e 180. Os resultados demonstraram que
houve uma diminuição na medida da distância da crista óssea alveolar à junção
amelo-cementária significante ao longo dos períodos analisados, porém não houve
diferença entre os grupos. Com relação à medida de densidade, houve um aumento
significante ao longo do tempo nos dois grupos e significantemente maior no grupo
experimental, porém não significante, comparando os grupos nos períodos de tempo
separadamente. Entretanto, não se pode afirmar que esse aumento se deve a
neoformação óssea ou a radiopacidade do material ainda presente.
TEIXEIRA, et al., (2007) estudaram os aspectos clínicos, radiográficos e
histológicos do reparo ósseo em defeitos segmentares criados em tíbias de ovino.
Foram utilizados doze carneiros jovens, onde criaram um defeito de 3,5 centímetros
na diáfise da tíbia direita, mantendo o periósteo. Esses defeitos ósseos foram
estabilizados com uma placa óssea combinada com uma gaiola de titânio. No G1 a
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gaiola foi preenchida com enxerto ósseo cortical autógeno particulado. No G2, as
gaiolas foram preenchidas com um enxerto ósseo bovino composto que consiste de
osso bovino inorgânico, osso bovino orgânico, proteínas morfogenéticas e
aglutinante de colágeno. Os animais foram avaliados radiograficamente no dia da
cirurgia e após 15, 30, 60 e 90 dias, sendo que após os 90 dias os animais foram
mortos e a peças foram processadas para análise microscópica. O exame
radiográfico mostrou a formação inicial de calo periosteal em ambos os grupos no
local da ostectomia após 15. Aos 60 e 90 dias de ocorreu uma remodelação do
calo. Análise microscópica mostrou que a quantidade de materiais implantados no
G1 e G2 foram semelhantes e a quantidade de neoformação óssea foi menor e mais
imaturo no G1 do que no em G2.
A neoformação óssea proporcionada por um xenoenxerto bovino composto
comparado com o enxerto autógeno, quando aplicados em cirurgia de levantamento
de seio maxilar em coelhos, foi a avaliada por SICCA, et al., (2008). Foram utilizados
18 coelhos, nos quais foi realizado o levantamento do seio maxilar bilateralmente.
No esquerdo foi colocado cerca de 200mg de enxerto autógeno cortico-medular
triturado, e no seio direito foi utilizado o Gen-Tech®. Os animais foram sacrificados
após 2, 4 e 8 semanas, foram realizadas tomografias das peças para analisar a
densidade óptica entre os grupos. Posteriormente foi realizado uma análise
microscópica. De acordo com os resultados da tomografia, houve uma densidade
máxima no período de duas semanas em ambos os grupos. A análise microscópica
mostrou que houve infiltrado inflamatório apenas no período de duas semanas no
grupo teste, exclusivamente em torno do componente orgânico do biomaterial. Em
relação à neoformação óssea, não houve diferença estatística significante entre os
dois grupos em todos os períodos.
ARAÚJO; LINDHE, (2009) realizaram um estudo avaliando o efeito, a longo
prazo, sobre a formação e o volume de tecido ósseo, promovido por um enxerto
xenogênico implantado em alvéolos de cães. Nos animais, os terceiros pré-molares
foram seccionados ao meio e suas raízes distais foram removidas, enquanto que os
canais mesiais foram obturados convencionalmente. Um enxerto composto de 90%
de osso bovino desproteinizado e 10% de colágeno, Bio-Oss® colagen, foi colocado
preenchendo os alvéolos do quadrante esquerdo, enquanto que do lado oposto
permaneceram apenas com coágulo sanguíneo. Após 6 meses, os cães foram
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mortos e as áreas do estudo foram analisadas microscopicamente. De acordo com
os resultados encontrados, a colocação do Bio-Oss colagen no alvéolo logo após a
extração serviu como uma barreira impedindo a invaginação de tecido conjuntivo,
mas não aumentou a neoformação óssea, comparando com o grupo controle. Porém
as dimensões do alvéolo foram mais bem preservadas no grupo experimental.
GONÇALVES, et al., (2009) avaliaram quatro casos clínicos onde um
xenoenxerto bovino composto foi empregado para regeneração da perda óssea.
Três casos de alvéolos dentais pós-extração atraumática e um caso de
procedimento de elevação de seio maxilar usando técnica de reposição lateral,
objetivando a colocação de implante, foram tratados com xenoenxerto composto.
Quatro a oito meses, previamente à colocação de implante, as áreas enxertadas
foram re-operadas e biópsias ósseas removidas por broca trefina. Após seis meses
da colocação dos implantes, os elementos protéticos estiveram em função e
mostrando sucesso clínico. A análise histológica das biópsias mostrou ausência de
infiltrado infamatório e presença de tecido ósseo neoformado fora e dentro de poros
e fendas do biomaterial. O xenoenxerto foi biocompatível e permitiu a aposição de
novo osso, indicando seu uso antes da colocação de implantes osteointegrados.
STEIN; SILVA; DA SILVA, (2009) avaliaram o reparo ósseo promovido por
três matrizes e o enxerto ósseo autógeno, em fêmures de ratos. Para o estudo foram
utilizados 14 ratos, nos quais foram realizados 2 defeitos em cada fêmur, assim no
mesmo animal, esses defeitos foram preenchidos com osso autógeno particulado,
hidroxiapatita (HA), Genphos® (HA + ß-TCP) e GenMix® (osso bovino composto). Os
animais foram mortos após seis e doze semanas, e as amostras submetidas a
análise microscópica. Os autores encontraram que o enxerto autógeno proporcionou
um reparo ósseo muito superior nos dois períodos experimentais, seguido pelo
GenMix, Genphos e hidroxiapatita.
PRATA, (2010) realizou uma avaliação histomorfométrica sobre o reparo
ósseo após o enxerto com uma associação de osso autógeno e/ou osso bovino
composto (Gen-Mix) associados a células-tronco mesenquimais em defeitos ósseos
produzidos pela extração dental de ratos. 108 ratos foram divididos em 6 grupos
sendo os alvéolos preenchidos apenas com sangue, sendo controle (c); osso
autógeno (oa); Gen-Mix (G-mix); célula-tronco (ctr) – o defeito ósseo foi preenchido
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por sangue e células- tronco obtidas da medula óssea; osso autógeno + célulastronco (oa+ctr); Gen-Mix + células-tronco (Gmix+ctr). Os animais foram sacrificados
após 7, 21 e 42 dias (n=6) e as amostras teciduais foram processadas para a
obtenção de secções de 5µm e coradas com HE. Por meio de um sistema de análise
de imagens se estimou a fração de volume do osso trabecular (%) ao redor do
enxerto no interior do alvéolo. Os resultados histológicos mostraram que os
materiais enxertados apresentaram uma osteointegração progressiva e sem reação
de corpo estranho. O grupo enxertado com GenMix isoladamente ou associado às
célula- tronco produziu menor formação de osso, ao passo que, o osso autógeno
sozinho ou associado às células-tronco foi superior em volume de tecido ósseo em
relação aos demais grupos. Concluíram que o osso autógeno e o GenMix
isoladamente ou associados às célula- tronco foram biologicamente compatíveis
desenvolvendo osteointegração progressiva e que o osso autógeno foi superior no
processo de reparo. Estes resultados ainda sugerem que a associação das célulastronco aos enxertos ósseos acelerou a neoformação óssea, principalmente quando
associadas ao osso autógeno.
STAVROPOULOS; WIKESJÖ, (2010) estudaram a influência das dimensões
do defeito periodontal no reparo e regeneração, quando os defeitos intraósseos
foram preenchidos com osso bovino desproteinizado associado com matriz de
colágeno para promover regeneração tecidual guiada. Para o experimento foram
utilizados 3 cães nos quais tiveram o segundo, terceiro e quarto pré-molares
inferiores bilateralmente extraídos. Após 4 meses, defeitos intra-ósseos em forma de
caixa foram criados na face mesial. A raiz mesial cirurgicamente exposta foi raspada
com curetas para remover o ligamento periodontal e o cemento. Nos defeitos foram
implantados osso bovino inorgânico com matriz de colágeno (Bio-Oss Colagen®) e
coberto com uma membrana de colágeno (Biogide®). Após 18 dias de proservação
os animais foram mortos, sendo realizado uma análise microscópica da área. De
acordo com os resultados, um novo cemento abrangeu todo o dente em ambos
defeitos intraósseos. Um ligamento periodontal com largura e composição
semelhante à do ligamento periodontal normal envolvendo o defeito foi
observada. Os autores constataram por meio da metodologia empregada que a
reabsorção radicular ou anquilose foi rara.
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2.3.4 Sulfato de cálcio

SOTTOSANTI, (1992), avaliou o uso do sulfato de cálcio como barreira para
regeneração tecidual guiada, por meio de quatro casos clínicos. Nestes foram
utilizados uma associação de osso alógeno congelado desmineralizado e sulfato de
cálcio hemi-hidratado, numa proporção de 80% e 20%, respectivamente, e sobre
esse material foi aplicada uma barreira de sulfato de cálcio, devido ao fato deste
material ser biocompatível e por atuar como uma barreira física, impedindo a
invasão de tecido conjuntivo e epitelial. De acordo com os resultados, o sulfato de
cálcio quando utilizado como barreira em regeneração tecidual guiada, e associado
ao enxerto ósseo alógeno congelado desmineralizado, retarda a invasão dos tecidos
epitelial e conjuntivo, permitindo um prognóstico favorável para o reparo ósseo.
A regeneração óssea em função do sulfato de cálcio foi avaliada por
PECORA, et al., (1997). Para realizar o estudo foram utilizados 40 ratos, nos quais
foram criados defeitos ósseos do tipo túnel com 5mm de diâmetro bilateralmente, no
ângulo da mandíbula, sendo divididos em dois grupos, no lado direito, discos de
sulfato de cálcio com 2 mm de espessura

foram implantados na periferia dos

defeitos, tanto por vestibular quanto por lingual, já no lado esquerdo, foi mantido
apenas com coágulo. Os animais foram sacrificados em 3, 9,18 e 22 semanas. Por
meio de análise microscópica os autores encontraram que no grupo teste em 3
semanas, 6 amostras apresentavam reparo ósseo parcial e 3 já apresentavam total.
Com 9 semanas, 6 amostra possuíam formação óssea completa e 3 parcial, sendo
este resultado similar com 18 e 22 semanas. Apenas dois espécimes do grupo
controle mostraram completo reparo do defeito ósseo, e isso em 22 semanas. No
grupo teste se observou uma contínua ponte formada entre as duas margens do
defeito ósseo, enquanto que no grupo controle mostrou invasão do defeito por tecido
conjuntivo. Os autores concluíram que a barreira de sulfato de cálcio pode conter a
invaginação de tecido conectivo, permitindo que haja reparo ósseo satisfatório.
A hidroxiapatita e o sulfato de cálcio foram empregados em perfurações de
furca, por ALHADAINY, et al., (1998). Para o estudo foram realizadas perfurações na
região de furca na câmara pulpar de 72 dentes de 9 cães. Foram divididos em 3
grupos com 24 perfurações cada, sendo que no grupo 1 as perfurações foram
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seladas com ionômero de vidro modificado por resina (Vitrebond), no grupo 2 foram
preenchidas com hidroxiapatita e no grupo 3 com sulfato de cálcio. Adicionalmente
36 dentes foram utilizados como controle. Os animais foram sacrificados após 1, 3 e
6 meses. A resposta tecidual dos materiais testados foi avaliada clinica, radiográfica
e microscopicamente. Os autores observaram que os casos reparados com
hidroxiapatita mostraram o maior sucesso radiográfico, sendo seguido pelo sulfato
de cálcio e ionômero de vidro. Na avaliação microscópica, a taxa média de reparo foi
de 67% para o sulfato de cálcio, 62% para a hidroxiapatita e 59% para o ionômero
de vidro. Não houve diferença significativa entre a hidroxiapatita e o sulfato de cálcio
quando utilizados como materiais seladores de perfurações. O uso de um material
como plug para forração pode não ser necessária quando cimentos de ionômero de
vidro modificado por resina são usados.
O efeito do sulfato de cálcio, sobre o reparo de defeitos intra-ósseos, foi
investigado por KIM, et al., (1998). Os autores realizaram a extração dos primeiros e
segundos incisivos superiores de cães, e após 2 meses realizaram defeitos ósseos
na região mesial aos terceiros incisivos superiores, bilateralmente. Em um lado os
autores preencheram o defeito com sulfato de cálcio e no outro foi mantido apenas o
coágulo sanguíneo. De acordo com os resultados os autores observaram que no
grupo experimental o sulfato de cálcio proporcionou um efetivo reparo, pois agiu
especialmente como uma barreira evitando a invaginação do epitélio juncional para
a região apical, favorecendo ao local o processo de reparo.
DE LEONARDIS; PECORA, (2000), realizaram a elevação do seio maxilar
utilizando o sulfato de cálcio. Para a pesquisa foram incluídos 57 pacientes no quais
foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro o grupo controle com 12 pacientes
(15 seios) nos quais após o levantamento de seio a cavidade foi preenchida com
sulfato de cálcio, que foi levado em passo único, no outro grupo o experimental com
45 pacientes (50 seios) o sulfato de cálcio foi colocado em camadas. Amostras do
tecido ósseo neoformado na elevação do seio maxilar foram retiradas para a
instalação de implantes, após 9 meses. Essas amostras foram submetidas a análise
microscópica. No grupo teste houve neoformação de tecido ósseo conforme a
reabsorção progressiva do sulfato de cálcio. Somente algumas partículas de sulfato
de cálcio foram observadas após 6 meses, e praticamente não foi detectada após 9
meses. De acordo com a análise histomorfométrica, no grupo teste houve uma maior
Bruno Cavalini Cavenago

Revisão da Literatura 67

densidade de tecido ósseo. Os autores concluíram que o sulfato de cálcio é um
material efetivo para a técnica de elevação do seio maxilar e que a técnica aplicada
no grupo teste proporcionou melhores resultados.
GOLDMAN, et al., (2000), avaliaram clinica e radiograficamente o reparo de
cavidades patológicas da mandíbula e maxila, utilizando o sulfato de cálcio
isoladamente ou associado ao osso bovino liofilizado. Foram incluídos no estudo 14
pacientes com lesões periapicais localizadas na maxila ou mandíbula, destes, em 10
lesões com aproximadamente 1,5cm de diâmetro foi utilizado sulfato de cálcio, e nas
lesões com aproximadamente 2cm foram preenchidas com sulfato de cálcio
associado ao osso bovino liofilizado. Os pacientes foram acompanhados durante 6
meses, sendo que em 30 dias após a cirurgia, a epitelização ocorreu normalmente
em todas as amostras, com ausência de edema e dor. Radiograficamente pode
observar que a deposição óssea ocorreu da periferia para o centro da lesão, sendo
que os demais aspectos radiográficos apresentavam-se normais.
PECORA, et al., (2000), utilizaram o sulfato de cálcio como material
osteopreenchedor em cirurgia parendodôntica. No estudo foram incluídos 20
pacientes que necessitavam de intervenção cirúrgica para o tratamento de lesões
presentes que se estendiam sobre a raiz, classificadas como lesões do tipo II. Após
apicectomia, foi realizado o retropreparo com ultrassom e a obturação retrógrada foi
feita com Super EBA. O sulfato de cálcio foi colocado de modo a preencher toda loja
cirúrgica. O controle radiográfico foi realizado com 3, 6, 9 e 12 meses após a
cirurgia, e estas radiografias foram avaliadas por três endodontistas. De acordo com
os resultados após 6 meses, houve reparo completo em 70% dos casos, em 20%
incompleta, 5% incerta e 5% insatisfatória.
O sulfato de cálcio utilizado como material osteopreenchedor no tratamento
cirúrgico de lesões ósseas do tipo túnel, estendidas da cortical vestibular a lingual,
foi avaliado por PECORA, et al., (2001). Vinte pacientes foram incluídos no estudo,
pois apresentavam algum dente mostrando evidência radiográfica de lesão
periapical em torno de 10mm, que atingiam da cortical vestibular a lingual. Foram
divididos em 2 grupos de 10 dentes cada. No grupo experimental os dentes foram
tratados com apicectomia, retrobturação com Super EBA e a lesão óssea foi
preenchida com sulfato de cálcio. No grupo controle se procedeu da mesma forma,
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porém a lesão óssea foi preenchida apenas com coágulo sanguíneo. Para a
avaliação foram realizados exames radiográficos antes da cirurgia, logo após e
depois de seis e doze meses. Os resultados mostraram que no grupo experimental
sete dentes tiveram uma recuperação completa e dois incompleta. Já no grupo
controle três dentes tiveram recuperação completa, cinco incompleta e uma
insatisfatória, sendo que um elemento de cada grupo foi excluído e extraído por
fratura vertical. De acordo com autores, o uso do sulfato de cálcio na terapia
cirúrgica convencional de lesões que se estendam da lamina óssea vestibular até a
lingual pode contribuir para a melhora dos resultados clínicos.
MURASHIMA, et al., (2002), avaliaram o efeito do sulfato de cálcio como
material osteopreenchedor em cirurgia parendodôntica. Para o estudo foram
utilizados terceiros e quartos pré-molares de 11 cães, os quais foram tratados
endodonticamente e realizada cirurgia de apicectomia, onde o preparo foi feito com
ultrassom e a obturação retrógrada feita com Super EBA. Para este experimento
foram preparados três tipos de defeitos ósseos. Os defeitos classificados como tipo
1, comunicavam-se com a sulco gengival na raiz mesial do terceiro pré-molar, os do
tipo 2 envolviam a raiz distal do terceiro pré-molar e a raiz mesial do quarto prémolar, já os do tipo 3 eram realizados na raiz distal do quarto pré-molar, estendendose da cortical óssea vestibular até a lingual (defeitos do tipo túnel). Os defeitos
ósseos do lado experimental foram preenchidos com sulfato de cálcio e os do lado
opostos, ficaram apenas com o coágulo sanguíneo, servindo como controle. Os
animais foram sacrificados após oito e dezesseis semanas, sendo submetidos à
análise microscópica. Nos defeitos do tipo 1, não observaram a formação óssea em
nenhum dos grupos, já nos defeitos do tipo 2 e 3 o sulfato de cálcio apresentou
resultados significativamente maiores que no grupo controle. O sulfato de cálcio foi
efetivo para a regeneração óssea de defeitos extensos incluindo os do tipo túnel,
porém foi menos efetivo em defeitos que comunicavam com o sulco gengival.
STROCCHI, et al., (2002) realizaram um estudo em coelhos avaliando a
densidade de microvasos em locais tratados com sulfato de cálcio e osso autógeno,
usando ou não membranas e-PTFE. Para a realização do mesmo, foram utilizados 9
coelhos e nestes foram criadas três cavidades de 6mm de largura em cada metáfise
das tíbias totalizando 54 defeitos. Os defeitos foram divididos em três grupos, sendo
que no grupo 1 foram preenchidos com sulfato de cálcio e recobertos com a
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membrana e-PTFE, no grupo 2 foram preenchidos apenas com sulfato de cálcio e o
grupo 3 recebeu osso autógeno. Os animais foram sacrificados 4 semanas após o
experimento, e as amostras foram avaliadas em relação a presença e a quantidade
de vasos sanguíneos através do método DVM (densidade de microvasos). Os
autores encontraram que houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos, sendo que foi encontrado uma maior quantidade de vasos no grupo 1,
seguido pelo grupo 2 e 3. Assim, a presença de mais vasos sanguíneos nos locais
tratados com SC pode explicar os bons resultados apresentados na literatura.
YOSHIKAWA, et al., (2002), se propuseram estudar os efeitos de membranas
reabsorvíveis, não-reabsorvíveis e do sulfato de cálcio no processo de reparo ósseo.
Para o estudo foram utilizados terceiros e quatros pré-molares inferiores de cães,
bilateralmente,

que

foram tratados

endodonticamente,

para

depois

serem

apicectomizados. As cavidades retrógradas foram preparadas e seladas com Super
EBA. Para selar a cavidade óssea foram estabelecidos cinco grupos. Nos grupos A,
B e C as cavidades foram cobertas respectivamente com membranas e-PTFE,
PLGA e membranas colágenas. No grupo D foram preenchidas com sulfato de cálcio
e o grupo E manteve-se apenas com coágulo sanguíneo, que serviu como controle.
Os animais foram mortos após 4, 8 e 16 semanas, e as amostra foram analisadas
microscopicamente. No grupo em que se usou a membrana e-PTFE apresentou um
volume ósseo significativamente maior, mas a concavidade da cortical neoformada
foi menor que no grupo controle. O sulfato de cálcio foi reabsorvido em 4 semanas, o
reparo ósseo foi similar a do grupo com membrana e-PTFE e superior ao controle.
CHOGLE;

MICKEL,

(2003),

realizaram uma

avaliação in

vitro

das

propriedades antibacterianas das barreiras utilizadas na regeneração tecidual
guiada. Para realizar o estudo os autores utilizaram três barreiras usadas na
regeneração tecidual guiada, sendo elas o ácido politactico (Atrisorb), osso laminar e
o sulfato de cálcio, comparando-os por meio de um teste de difusão no ágar, para
verificar a inibição do crescimento da Prevotella nigrescens e Enterococcus faecalis.
Foram utilizadas placas de ágar sangue sendo divididas em dois grupos, no primeiro
grupo, 20 placas foram inoculadas com P. nigrescens num ambiente anaeróbio
estéril, enquanto no segundo grupo, 20 placas foram inoculadas com E. faecalis. Em
cada placa, secções de 5,0 mm cada, foram colocadas de tal forma que cada placa
ficasse com os três materiais em testes. As placas do grupo do P. nigrescens foram
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incubadas em uma câmara anaeróbica, durante 7 dias. As placas do grupo E.
faecalis foram incubadas a 37 ° C durante 2 dias. De acordo com os resultados,
nenhuma zona de inibição foi observada com osso laminar ou sulfato cálcio. Porém
zonas de inibição foram observadas com o Atrisorb, em ambos os grupos. A zona de
inibição para o P. nigrescens foi significativamente maior do que a zona de inibição
para o E. faecalis. Assim a hidrofobicidade do Atrisorb e seus componentes N-metil2-pirolidine foram sugeridas como as fontes de sua atividade antibacteriana.
AICHELMANN-REIDY; HEATH; REYNOLDS, (2004), realizaram um estudo
sobre o sulfato de cálcio di-hidratado quando empregado em defeitos periodontais.
O estudo contou com 19 pacientes que apresentavam periodontite crônica, nos
quais dois defeitos infra-ósseos foram comparados, sendo assim divididos em dois
grupos. Os do grupo 1 foram preenchidos com material alógeno desidratado
congelado desmineralizado (DFDBA) e recobertos com a membrana e-PTFE, já os
do grupo 2 foram preenchidos com uma mistura de DFDBA e sulfato de cálcio numa
proporção de 4:1 e coberto com uma barreira de sulfato de cálcio. Os resultados
mostraram que o sulfato de cálcio, quando usado combinado com DFDBA e utilizado
como barreira, clinicamente melhorou muito o reparo dos defeitos infra-ósseos, tanto
na redução da profundidade de sondagem, nos ganhos de nível de inserção clínica,
quanto no preenchimento dos defeitos. Os autores indicam que para esse tipo de
tratamentos o sulfato de cálcio, quando combinado com o osso alógeno, é uma boa
alternativa para a membrana e-PTFE.
APAYDIN; TORABINEJAD, (2004) buscaram avaliar o efeito do sulfato de
cálcio em relação à deposição do cemento e tecido ósseo após cirurgia
parendodôntica em cães. Para o estudo utilizaram 25 dentes sendo segundos,
terceiros e quartos pré-molares inferiores, os quais receberam tratamento
endodôntico e após duas semanas, foram realizadas apicectomias, sendo o preparo
apical realizado com ultrassom e as cavidades preenchidas com MTA. Para
preencher os defeitos ósseos, em um lado foi utilizado o sulfato de cálcio hemihidratado (Capset, LifecoreBiomedical) e no outro foi mantido apenas o coágulo
sanguíneo, permanecendo como controle. Após 4 meses os animais foram mortos e
o local em estudo foi analisado microscopicamente. Os resultados mostraram que o
sulfato de cálcio não apresentou efeitos negativos, porém não intensificou o reparo
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alveolar ou dentoalveolar, outro ponto observado foi que ele não altera
significativamente as propriedades do MTA.
Os efeitos do uso do sulfato de cálcio no processo de reparo ósseo em
alvéolos humanos, foi avaliado por GUARNIERI, et al., (2004), durante 3 meses.
Com o intuito de reduzir a perda de volume ósseo após a extração dentária,
favorecendo uma futura instalação de implante, os autores avaliaram 10 pacientes
que foram submetidos a extração de 10 dentes unirradiculados, destes respectivos
alvéolos 5 foram preenchidos com sulfato de cálcio e 5 mantidos com coágulo
sanguíneo. Após 3 meses de proservação, amostras do osso alveolar neoformado
foram retiradas por meio de uma broca trefina. Estas amostras foram encaminhadas
para análise microscópica, onde os autores encontraram a ausência do sulfato de
cálcio, bem como a formação de tecido ósseo sem diferença estatística significativa
entre as áreas apical, média e coronal.
A eficácia clínica de um composto para enxerto ósseo, recoberto por uma
barreira de sulfato de cálcio, foi avaliada por HARRIS, (2004). Para realizar o estudo
o autor selecionou 100 pacientes que apresentavam defeitos periodontais infraósseos. Estes passaram pela terapêutica periodontal básica, para que fossem
realizadas as cirurgias para o cobrimento das falhas ósseas. Os defeitos foram
preenchidos com um composto contendo um volume aproximado de 75% de DFDBA
(matriz óssea alógena), 15% de sulfato de cálcio, 5% de hidroxiapatita e 5% de
tetraciclina. Para cobrir esse material foi colocada uma barreira de sulfato de cálcio
com aproximadamente 2mm. Os casos foram proservados em média por 5,2 meses
onde ao decorrer desse tempo foram avaliadas, a profundidade de sondagem, o
nível de inserção e a recessão do tecido marginal. De acordo com os resultados o
autor concluiu que este composto utilizado juntamente com a barreira de sulfato de
cálcio, melhorou significativamente os parâmetros clínicos observados durante o
período pós-operatório.
ORSINI, et al., (2004), por meio de um estudo experimental em coelhos
avaliaram o reparo de defeitos ósseos utilizando partículas e pasta de sulfato de
cálcio. Para realizar o estudo foram utilizados 8 coelhos, onde em cada animal foram
realizados 2 defeitos ósseos de 6 mm, na metáfise tibial, bilateralmente. Os defeitos
na tíbia direita foram preenchidos com pasta de sulfato cálcio, enquanto os defeitos
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na esquerda foram preenchidos com partículas de sulfato de cálcio. Os animais
foram sacrificados após 2 e 4 semanas. No primeiro período foi possível observar
uma intensa atividade osteoblástica. Após duas semanas, o sulfato cálcio ainda
estava presentes no dois grupos. Já após quatro semanas, o sulfato de cálcio foi
praticamente reabsorvido por completo e substituído por osso neoformado, e em
nenhum dos espécimes foram verificadas células inflamatórias presentes. De acordo
com os resultados os autores não identificaram diferença na resposta tecidual, com
as duas formas de sulfato de cálcio utilizadas.
STUBBS, et al., (2004) utilizaram tíbia de coelhos como modelo experimental
para analisar a resposta do sulfato de cálcio utilizado individualmente ou associado a
uma hidroxiapatita de coral. Foram utilizados 54 coelhos, onde realizaram um defeito
em cada tíbia, estes foram preenchidos somente com hidroxiapatita (Pro Osteon 200
R®), hidroxiapatita associada a uma pasta de sulfato de cálcio (Osteoplast®), pasta
de sulfato de cálcio isoladamente, e dois grupos preenchidos com sulfato de cálcio
peletizados (Osteoplast® e Osteoset®). Os animais foram avaliados após 3, 6, 12, 24,
36 e 52 semanas. A amostras foram analisadas radiograficamente e por meio de
microscopia óptica e eletrônica. Os autores encontraram que o sulfato de cálcio
tanto em pasta como em pelets, atua como um arcabouço para a neoformação
óssea, porém o reparo ósseo completo não foi observado, devido sua rápida
reabsorção. Os autores sugerem que o sulfato de cálcio na forma de pasta pode
melhorar a manipulação das partículas dos substitutos ósseos, como o Pro osteon
200 R, que permaneceu como um andaime osteocondutor por até 52 semanas e
podem ter desempenhado um papel importante no fechamento da janela cortical.
MELO, et al., (2005), por meio de análise microscópica, avaliaram a influência
do vidro bioativo, sulfato de cálcio ou a combinação destes, quando utilizados em
defeitos ósseos criados em tíbias de ratos. Para a pesquisa foram utilizados 64 ratos
divididos em 4 grupos, de acordo com o material utilizado para preencher a
cavidade, sendo estabelecido, grupo C (controle, coágulo), grupo SC (sulfato de
cálcio), grupo VB (vidro bioativo) e grupo VB/SC (vidro bioativo com barreira de
sulfato de cálcio). Os animais foram mortos após 10 e 30 dias. Nos animais com 10
dias observou que no grupo C houve maior formação óssea que nos demais grupos,
porém sem diferença estatística significante entre os grupos experimentais. Já com
30 dias o grupo C também demonstrou maior formação óssea, já os grupos com
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sulfato de cálcio apresentaram uma formação óssea significativamente maior que o
vidro bioativo. Os autores acreditam que estes resultados foram encontrados devido
ao sulfato de cálcio ser reabsorvido mais rapidamente que o vidro bioativo,
proporcionando assim um ingresso mais rápido de células osteoprogenitoras.
O enxerto ósseo autógeno com ou sem barreira de sulfato de cálcio,
empregado

no

tratamento

de

lesões

de

furca

classe

II

em cães,

foi

microscopicamente avaliado por DELIBERADOR, et al., (2006). No estudo foram
utilizados segundos, terceiros e quartos pré-molares inferiores de cães, onde lesões
de furca classe II foram criadas cirurgicamente e imediatamente tratadas. Os dentes
tratados foram divididos em três grupos, sendo que no grupo controle as lesões
foram mantidas somente com o coágulo sanguíneo, em outro grupo as lesões foram
preenchidas com osso autógeno e no terceiro grupo as lesões foram preenchidas
com osso autógeno e recoberto com uma camada de sulfato de cálcio. Os animais
foram mortos após 90 dias, e mensurações do tecido periodontal formado foram
realizadas, para se obter a porcentagem de tecido formado em relação ao defeito
original e depois as amostras foram submetidas à análise microscópica. De acordo
com os resultados os autores observaram que a regeneração periodontal nos três
grupos foi similar, e que o reparo ósseo e a formação de tecido conectivo nas lesões
de furca foi incompleta na maioria dos espécimes, sem diferença estatística
significante entre os grupos. Os autores concluíram que a recuperação periodontal
foi similar no enxerto de osso autógeno com ou sem barreira de sulfato de cálcio em
tratamento de lesões de furca classe II.
PETERS, et al., (2006) avaliaram os efeitos biológicos do sulfato de cálcio
como material osteopreenchedor em defeitos. Para isso os autores criaram defeitos
de tamanho crítico na metáfise da tíbia e do fêmur de 5 ovelhas, sendo dois defeitos
em cada osso. Esses defeitos foram divididos em 4 grupos, sendo 3 experimentais e
1 controle, distribuídos aleatoriamente. Dessa forma, um grupo recebeu sulfato de
cálcio em pastilhas (Osteoset®), outro o osso autógeno, outro o osso alógeno e por
fim um grupo que foi preenchido apenas com coágulo sanguíneo, permanecendo
como controle. Após 12 semanas os animais foram mortos e a área em estudo
analisada microscopicamente. Com os resultados os autores observaram que
estatisticamente não houve diferença significativa entre os grupos experimentais,
mas que estes apresentaram maior quantidade de osso neoformado do que no
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grupo controle, e concluíram que em defeitos metafisários o sulfato de cálcio pode
ser um substituto ao enxerto ósseo.
CONEGLIAN, (2007) avaliou o processo evolutivo de reparo ósseo frente ao
sulfato de cálcio e à hidroxiapatita. O estudo foi realizado em 48 ratos, os quais
foram extraídos o incisivo central superior direito, e os alvéolos foram preenchidos
com os materiais em estudo. Dessa forma, o grupo I foi o controle, onde os alvéolos
foram mantidos somente com o coágulo sanguíneo, já no grupo II os alvéolos foram
preenchidos com sulfato de cálcio di-hidratado e no grupo III implantou-se a
hidroxiapatita CTCP GenPhos. Os animais foram mortos após 7, 15 e 30 dias, as
hemimaxilas removidas foram processadas para serem submetidas à análise
microscópica. De acordo com os resultados, o processo de reparo alveolar aos 7, 15
e 30 dias, ocorreu de forma semelhante entre os grupos, destacando-se diferença
significativa quanto a neoformação óssea, aos 15 dias, entre os grupos controle e
hidroxiapatita BTP GenPhos. No período de 30 dias, a evolução da neoformação
óssea foi semelhante para todos os grupos.
MAEDA, et al., (2007) avaliaram, microscopicamente, o reparo tecidual de
cavidades cirúrgicas em fêmures de coelho, preenchidas com sulfato de cálcio. Para
o estudo foram avaliadas três formulações do sulfato de cálcio disponíveis no
mercado, sendo elas o sulfato de cálcio di-hidratado da Merck (grupo 1), Capset da
Lifecore-EUA (grupo 2) e Surgiplaster da Classimport-Itália (grupo 3). Para testá-los
foram confeccionadas 2 cavidades de 5mm de diâmetro por 8mm de profundidade
em cada epífise femoral de cada animal utilizado no experimento, essas cavidades
foram preenchidas de acordo com os grupos citados e como controle algumas
cavidades

foram

mantidas

apenas

com

coágulo

sanguíneo.

Os

tempos

experimentais foram 30, 60, 90 e 180. Assim as epífises coletas foram preparadas
para análise microscópica, onde os autores observaram que, de modo geral houve
neoformação óssea em todos os grupos estudados, independente da marca
comercial do sulfato de cálcio, destacando os grupos 1 e 2 que em 30 dias
apresentou a formação de tecido conjuntivo fibroso, que ocupou parcialmente a área
central do defeito, não apresentando calo ósseo. Já o grupo 3 apresentou duas
pequenas faixas de tecido ósseo primário, onde no interior havia tecido conjuntivo
sendo substituído por tecido mielóide. Nos demais períodos os grupos experimentais
apresentaram um reparo semelhante, porém no grupo controle a ocorrência de
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neoformação óssea foi mais intensa do que nos grupos experimentais, em todos os
períodos de avaliação. De acordo com a metodologia empregada e com os
resultados obtidos, os autores concluíram que todos os defeitos ósseos tratados
com sulfato de cálcio mostraram ocorrência de neoformação óssea em todos os
grupos estudados, independentemente da marca comercial do sulfato de cálcio
utilizado.
SCARANO, et al., (2007), relataram um caso clínico sobre o reparo ósseo
peri-implante no qual utilizou-se o sulfato de cálcio. Um paciente de 47 anos foi
submetido à instalação de um implante na região lateral da maxila. Ao redor do
implante havia um defeito com dimensões de 3x4 mm, que foi preenchido com
sulfato cálcio (Surgiplaster). Após 1 mês, o sulfato de cálcio foi detectado por meio
da análise da radiografia periapical. Após 4 meses de proservação, foi removido
uma amostra óssea da interface com o implante, este fragmento foi dividido ao meio,
uma porção foi processada para microscopia óptica, enquanto outra foi processada
para microscopia eletrônica de transmissão. De acordo as avaliações os autores
puderam confirmar que o sulfato de cálcio foi de fato biocompatível apresentando
rápida reabsorção, propiciando neoformação óssea no local.
FAVIERI, et al., (2008), relataram um caso clínico de cirurgia parendodôntica
onde foi utilizado o MTA, osso humano liofilizado e sulfato de cálcio. Neste caso,
uma paciente de 21 anos apresentava episódios recorrentes de agudização de um
processo crônico do dente 12. A paciente apresentava destruição óssea da tábua
vestibular na região apical deste dente, deixando esta parte da raiz exposta à
cavidade oral. A radiografia periapical inicial mostrou uma grande área radiolúcida
circundante ao ápice. Foi realizado o tratamento endodôntico convencional,
realizado sob condições especiais, já que o ápice estava exposto à cavidade oral,
assim o isolamento convencional teve de ser modificado e adaptado para o caso. O
canal foi instrumentado e obturado de acordo com a técnica de Schilder. A cirurgia
foi realizada imediatamente após a conclusão da terapia endodôntica, que foi
realizada em 2 fases. A primeira, consistiu na apicectomia com remoção de 4 mm da
raiz na região apical e no preparo da retrocavidade com ultrassom. Em seguida, foi
inserido o material o MTA selando o retropreparo. Para preencher a cavidade óssea
destruída, foi utilizado osso humano liofilizado associado ao sulfato de cálcio. E
visando a reconstrução da arquitetura óssea original dessa região, foi aplicado uma
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camada de sulfato de cálcio. Após dois anos não havia sinais clínicos ou
radiográficos sugestivos de fracasso do tratamento.
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3 PROPOSIÇÃO

Analisar comparativamente, por intermédio da histomorfologia descritiva e
morfométrica, a resposta tecidual provocada pelas matrizes ósseas xenogênicas:
GenOx Inorg® (matriz óssea bovina desproteinizada ou inorgânica), GenOx Org®
(matriz óssea bovina desmineralizada ou orgânica) e GenMix® (matriz óssea bovina
composta), além de um material aloplástico representado pelo sulfato de cálcio dihidratado, quando implantados em tíbias de coelhos.

Bruno Cavalini Cavenago

4 Material e
Métodos

Material e Métodos 83

4 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada, após avaliação e a aprovação pela Comissão de
Ética no Ensino e Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru,
Universidade de São Paulo, resultando no protocolo no 027/2009 (anexo A).
4.1 ANIMAIS

Para realizar o estudo foram utilizados 27 coelhos machos, adultos e brancos,
do grupo genético Botucatu (Oryctolagus Cuniculus), com peso médio de 3,5 kg,
com idade de aproximadamente 150 dias, procedentes do biotério da Faculdade de
Medicina Veterinária de Botucatu-UNESP. Os animais utilizados apresentavam
funções vitais normais e foram mantidos, durante todo o período experimental,
isolados em gaiolas de aço individuais no biotério da Faculdade de Odontologia de
Bauru-USP, sob boas condições ambientais de alimentação, temperatura, higiene e
iluminação. A alimentação foi à base de ração sólida para coelhos (Nutricoelho®,
Purina do Brasil, Paulínia, SP, Brasil) e água, fornecidos a vontade.
4.2 MATERIAIS UTILIZADOS:

4.2.1 Matriz óssea bovina inorgânica

GenOx Inorg (Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil) (figura 1) é um osso
bovino

esponjoso

desproteinizado

liofilizado

de

origem

bovina.

Produto

microgranulado de 0,5 a 1,0mm e esterilizado com radiação gama.
4.2.2 Matriz óssea bovina orgânica

GenOx Org (Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil) (figura 2) é um osso bovino
cortical desmineralizado liofilizado, apresentado em microgrânulos de 0,5 a 1,0mm,
esterilizado com radiação gama.
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4.2.3 Matriz óssea bovina composta

GenMix (Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil) (figura 3) é um xenoenxerto
ósseo bovino composto, contendo matriz óssea inorgânica, orgânica e aglutinante
de colágeno, produto microgranular com partículas de 0,25 a 1,0 mm. Esterilizado da
mesma forma que os materiais anteriores.
4.2.4 Sulfato de Cálcio

Utilizado como um enxerto aloplástico o sulfato de cálcio di-hidratado (Merck
KGaA, Darmstadt, Alemanha) (figura 4) é apresentado sob a forma de um pó
branco, fino e inodoro.

4.3 INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS:

4.3.1 Anestesia:

Para se realizar a intervenção cirúrgica os animais foram submetidos à
anestesia geral. Para isso foram inicialmente submetidos a uma medicação préanestésica com injeção intramuscular de cloridrato de xilazina (Anasedan®,
Vetbrands, Jacareí, SP, Brasil) na dose de 5 mg/Kg de peso corporal, em seguida,
anestesiados também por via intramuscular, com uma associação de cloridrato de
ketamina (Dopalen®, Vetbrands, Jacareí, SP, Brasil) a uma dose de 50 mg/Kg com 5
mg/Kg de cloridrato de xilazina (figura 5). Doses de manutenção anestésica foram
ministradas no transcorrer do ato cirúrgico, conforme necessário (metade da dose
inicial).
4.3.2 Incisão e sindesmotomia:

Após o procedimento de anestesia, foi realizada a tricotomia na face interna
das patas traseiras na região da epífise da tíbia. Em seguida foi realizada a
antissepsia da área com solução degermante à base de polivinilpirrolidona iodo
(PVP-I) a 1% (Riodeine®, Indústria Farmacêutica Rioquímica LTDA, São José do Rio
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Preto, SP, Brasil). Antes de realizar a incisão, foi infiltrado na área cerca de 1 ml de
solução anestésica local, cloridrato de articaína 4% com epinefrina 1:100.000
(Articaine100®, DFL Indústria e Comércio S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil), com o
intuito de diminuir o sangramento durante o procedimento cirúrgico. Em seguida o
animal foi coberto com um campo cirúrgico fenestrado estéril, deixando exposto
somente à área a ser operada. Uma incisão linear de aproximadamente 5 cm foi
realizada na metáfise de ambas tíbias, na parte interna, com lâmina para bisturi no
15, seguida por uma divulsão total do retalho. O periósteo foi descolado com um
descolador de Molt, de modo a visualizar o local determinado para confeccionar o
defeito ósseo (figura 7).

Figura 1 - Osso bovino inorgânico esponjoso, GenOx Inorg – Baumer S.A.

Figura 2 - Osso bovino orgânico cortical, GenOx Org – Baumer S.A.

Figura 3 - Osso bovino composto, GenMix – Baumer S.A.
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Figura 4 - Sulfato de Cálcio di-hidratado, Merck.

Figura 5 - Anasedan (relaxante muscular) e Dopalen (anestésico), Vetbrands.

Figura 6 - Tíbia e maior aumento do local da confecção dos defeitos.
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Figura 7 - A) anti-sepsia com solução degermante; B) infiltração de solução anestésica;
C) incisão; D) divulsão.

4.3.3 Confecção dos defeitos e seu preenchimento:

Os defeitos ou cavidades criadas, apresentavam um diâmetro aproximado de
5mm e 8mm de profundidade que foram confeccionados com uma broca trefina no 3
(Dentoflex, São Paulo, SP, Brasil) acoplada em um contra-ângulo, com auxilio do
motor elétrico TC-Motor 3.000(Nouvag AG/AS, Goldach, Suíça) na velocidade de
3.000 rpm, sob constante irrigação com solução salina estéril (figura 8).
Em cada animal foram realizadas duas cavidades cirúrgicas, uma em cada
tíbia. Essas cavidades foram preenchidas com os biomateriais em estudo e com
coágulo sanguíneo, configurando os seguintes grupos:
Grupo 1: GenOx Inorg
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Grupo 2: GenOx Org
Grupo 3: GenMix
Grupo 4: Sulfato de cálcio di-hidratado
Grupo 5: Coágulo sanguíneo (controle)
Foi realizada uma alternância entre as cavidades para inserção dos materiais,
de modo que cada animal recebesse dois grupos distintos. Cada grupo experimental
teve um total de 12 amostras, sendo 4 para cada período de proservação, já o
controle teve um total de 6 amostras, com 2 em cada período.
Tabela 1. Distribuição dos materiais nas cavidades cirúrgicas dos animais.

Períodos
Grupo

Materiais

30 dias

60 dias

90 dias

Cavidades ósseas

Cavidades ósseas

Cavidades ósseas

1

GenOx Inorg

4

4

4

2

GenOx Org

4

4

4

3

GenMix

4

4

4

4

Sulfato de cálcio

4

4

4

5

Controle

2

2

2

Todos os biomateriais foram manipulados com solução salina estéril
(figura 9). Para preencher as cavidades com os respectivos materiais, esses foram
levados com uma seringa de 1mL estéril, com a ponta removida, ficando com um
calibre próximo ao defeito confeccionado. Os materiais foram colocados na seringa,
completando 0,3mL, foram levados próximo a borda da cavidade e pressionando o
êmbolo o material foi inserido no interior da cavidade (figura 10). Com um
instrumento rombo foi feito somente uma acomodação do material sem compactá-lo.
Já no grupo controle, preenchido com coágulo sanguíneo, após a confecção do
defeito, este foi apenas curetado e aguardado o seu preenchimento com sangue
(figura 11). Para auxiliar na posterior identificação dos materiais utilizados, foi
realizada a pigmentação dos pelos da pata, sendo amarelo representando o grupo I
(GenOx Inorg), azul grupo II (GenOx Org), preto grupo III (GenMix), vermelho grupo
IV (Sulfato de cálcio) e sem pigmentação para o grupo V (controle).
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Figura 8 - A) perfuração com a trefina no 3; B) cavidade óssea.

Figura 9 - A) matriz óssea bovina inorgânica; B) matriz óssea bovina orgânica; C) GenMix
manipulado com soro fisiológico; D) sulfato de cálcio di-hidratado manipulado com soro
fisiológico.

Figura 10 - Inserção do material na cavidade.
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Figura 11 - A) curetagem da cavidade; B) cavidade preenchida com sangue.

4.3.4 Sutura:

Os tecidos foram reposicionados e o tecido muscular foi suturado com pontos
simples utilizando fio absorvível Vicryl 4.0 (figura 12A) com agulha atraumática
(Vicryl®, Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil). A sutura do tecido
cutâneo foi realizada por meio de pontos simples com fio de seda preta 4.0
(figura12B) com agulha atraumática (Ethicon®, Johnson & Johnson, São José dos
Campos, SP, Brasil). Terminada a sutura, foi realizada uma nova anti-sepsia da área
com solução iodada e o animal levado de volta à sua gaiola, monitorado quanto a
sua volta da anestesia e pós-operatório. A sutura foi removida após 7 dias da
cirurgia.

Figura 12 - A) sutura interna com fio absorvível; B) sutura externa com fio de seda.
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4.3.5 Medicação pós-operatória:

Logo após a cirurgia, foi aplicado, por via intra-muscular, 2mL de antibiótico
enrofloxacino (Flotril 2,5%®, Mantecorp/Schering-Plough, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
(figura 13A) durante 5 dias consecutivos e 0,2 mL por Kg de peso corporal de antiinflamatório cetoprofeno (Ketoflex 1%®, Mundo Animal, São Paulo, SP, Brasil) (figura
13B) por 3 dias, após a cirurgia.

4.4 PERÍODOS DE PROSERVAÇÃO:

Durante todo o período experimental, os animais foram mantidos sob as
mesmas condições ambientais e de alimentação, que antes da cirurgia.
Os animais foram mortos aos 30, 60 e 90 dias após a cirurgia. Para isso
foram previamente submetidos à anestesia, como referido anteriormente, para que
assim, sob anestesia profunda, receberam uma injeção intra-cardíaca de cloreto de
potássio 19,1% (Samtec, Ribeirão Preto, SP, Brasil).

4.5 PREPARO DAS PEÇAS:

Após a eutanásia, ambas as tíbias de cada animal foram removidas e
dissecadas (figura 14), separando a parte ósseas onde foram confeccionados os
defeitos (as epífises das tíbias). As regiões expostas foram examinadas atentamente
para registrar eventuais sinais macroscópicos de inflamação ou infecção. Logo após,
as peças foram imersas em formol tamponado a 10%, pH 7,2, mantendo-as por um
período de uma semana.
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Figura 13 - A) antibiótico Flotril 2,5%; B) anti-inflamatório Ketoflex 1,0%.

Figura 14 - Epífise da tíbia, logo após sua remoção.

4.6 PROCEDIMENTO HISTOTÉCNICO:

4.6.1 Desmineralização:

As peças foram lavadas em água corrente durante vinte e quatro horas para a
remoção do excesso de fixador, prosseguindo-se então com a desmineralização em
solução de EDTA 4,13% (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) renovada
semanalmente.
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Para avaliar o grau de desmineralização das peças, foram realizadas tomadas
radiográficas convencionais, para verificar se a imagem apresentava alguma
radiopacidade indicativa de mineralização. As peças foram radiografadas com o
aparelho de raios-X Gnatus XR6010 (Gnatus Equipamentos Odontológicos, Ribeirão
Preto, SP, Brasil), no sentido longitudinal dos defeitos ósseos, a uma distância de 30
cm, com exposição de 0,3 segundos, com filmes radiográficos periapicais Insight
Kodak (Eastman Kodak Company, Rochester, Estados Unidos) e processados
conforme o tempo e temperatura recomendados. Também foi realizado um teste de
dureza

da

peça,

introduzindo

uma

pequena

agulha.

Constatou-se

a

desmineralização completa em aproximadamente 160 dias.
Após

a

desmineralização das

peças, estas

foram submetidas

aos

procedimentos histotécnicos de desidratação, clarificação, banhadas e incluídas em
Histosec (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha) (parafina + resina plástica) para a
obtenção dos blocos.

4.6.2 Obtenção das lâminas:

Os espécimes foram incluídos de modo que as cavidades cirúrgicas fossem
cortadas longitudinalmente, envolvendo o osso cortical externo, medular, enxerto e
osso cortical interno. As peças foram cortadas em micrótomo rotativo automático
Leica RM2265 (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha), obtendo cortes
semi-seriados, com 5 micrometros de espessura, estendidos em banho Maria (40 a
50oC) e fixados em lâminas. De cada peça foram obtidas três lâminas, com três
cortes cada uma.

4.6.3 Coloração:

Os cortes dos espécimes foram corados pela técnica da Hematoxilina e
Eosina.

Bruno Cavalini Cavenago

94

Material e Métodos

4.7 ANÁLISE MICROSCÓPICA:

As amostras foram submetidos à análise microscópica descritiva e
morfométrica, utilizando o microscópio óptico binocular (LeitzAristoplan, Leica
Microsystems CMS GmbH, Wetzlar, Alemanha).

4.7.1 Descritiva:

Descrição dos fenômenos teciduais presentes nos espécimes representativos
de cada grupo, observando os seguintes aspectos:

- neorformação da cortical óssea;
- reposição do periósteo;
- tecido de granulação;
- presença do material implantado;
- fechamento do defeito ósseo.

4.7.2 Morfométrica:

A quantificação da neoformação óssea foi realizada por meio um software que
forneceu o valor da área do tecido ósseo neoformado. Para digitalizar as imagens
microscópicas, foi utilizado o microscópio óptico LeitzAristoplan com objetiva de
1,6x. Uma câmera de captação de imagem (Leica DFC295, Leica Microsystems,
Heerbrugg, Alemanha) acoplada ao microscópio e conectada a um microcomputador
com o software Leica Application Suite 3.7.0 (Leica Microsystems CMS GmbH,
Wetzlar, Alemanha), capturou as imagens. Todas as lâminas foram fotografadas,
digitalizando um corte, o mais representativo, em cada. Este programa também foi
utilizado para processar as imagens, de modo que pudessem ser analisadas
posteriormente, para isso foi utilizado a ferramenta de análise, criando uma
“máscara” binária de cor verde sobre o tecido ósseo (figura 15). As imagens
binarizadas foram gravadas em arquivos com extensão TIFF e antes de serem
analisadas no software de quantificação, foram aplicadas no software Photoshop 7.0
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(Adobe Systems Incorporated, San Jose, CA, Estados Unidos), onde foram
analisadas cuidadosamente e quando necessário foram criadas máscaras adicionais
de cor branca, sobre tecidos que não o tecido ósseo, que eventualmente foram
marcados com a cor verde (figura 16). O osso cortical, pré-existente nas bordas dos
defeitos, foi coberto com uma outra “máscara” de cor negra, para que não entrasse
na contagem da área. Isso foi realizado, buscando manter somente o tecido ósseo
neoformado marcado com a cor verde. Após esses procedimentos, as imagens
foram levadas ao software bioImage_L 2.0 (Malmö, Suécia, disponível em
www.bioimagel.com). Este programa faz a contagem da área por meio da identificação

de duas cores, o vermelho e verde, por isso o cuidado prévio em manter somente o
tecido ósseo marcado em verde. Calibrado de acordo com a escala da imagem,
esse programa forneceu os valores da área de tecido ósseo em micrometros
quadrados (figura 17). Os dados obtidos foram transformados em milímetros
quadrados e submetidos à análise estatística.
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Figura 15 – Interface do programa Leica Application Suite 3.7.0 e delimitação do tecido ósseo.

Figura 16 – Interface do programa Photoshop 7.0 e criação das máscaras.

Figura 17 – Interface do programa bioImageL 2.0 e contagem da área em µm2.
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA:

De posse dos resultados morfométricos, empregou-se o teste de D’Agostino e
Pearson, e ao constatar a ausência de normalidade utilizou-se o teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis, realizando assim a comparação entre os 5 grupos,
dentro de cada período avaliado, bem como a comparação entre os períodos dentro
de cada grupo, adotando um nível de significância de 5%. Desse modo, quando os
referidos testes demonstraram a ocorrência de diferença significante (p < 0,05), foi
aplicado o teste de Dunn, para comparar individualmente os valores em questão.
Para a realização dos testes estatísticos foi utilizado o software GraphPad Prisma
5.0 (GraphPad Software Inc, La Jolla, CA, Estados Unidos).
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5 RESULTADOS

5.1 ANÁLISE HISTOMORFOLÓGICA

5.1.1 Grupo 1 – GenOx Inorg – 30 dias

Os espécimes representativos deste grupo exibiram a área enxertada bem
definida. Na região da cortical o processo de reparo apresentou-se em plena
atividade determinando o fechamento do defeito por tecido ósseo neoformado de
aspecto trabeculado, que estava em continuidade com as trabéculas que se
estendiam as porções mais profundas do defeito, na região medular (figura 18a).
Esse osso neoformado de aspecto trabecular, contornado por células compatíveis
com osteoblastos envolveu, durante sua neoformação, as partículas de osso
desproteinizado implantados, incorporando-se a sua estrutura (figura 18b). Essas
partículas apresentaram-se de tamanhos variados como imagens amorfas de
aspecto basofílico e homogêneo. De permeio a essa estrutura trabecular óssea
havia a presença de tecido conjuntivo frouxo, bem celularizado e vascularizado, com
algumas células gigantes multinucleadas sugerindo a presença de clastos. Na
porção superficial do defeito, sobre a cortical em reparo, verificou-se a presença de
tecido conjuntivo denso rico em fibras colágenas e bem celularizado, compatível
com tecido periostal.

5.1.2 Grupo 2 – GenOx Org – 30 dias

A microscopia desses espécimes exibiu na região cortical do defeito, um
trabeculado

ósseo

neoformado

envolvido por células osteoblásticas.

Esse

trabeculado estava presente na periferia do defeito, avançando para região central,
fechando-o quase que totalmente. A partir da borda do defeito observou-se também
a presença de tecido cartilaginoso, que avançava sobre a superfície do trabeculado
ósseo neoformado. Na borda oposta do referido defeito observou-se ainda, discreta
neoformação óssea do tipo endocondral (figura18d). Na porção superficial do defeito
formou-se um tecido conjuntivo denso bem celularizado e rico em fibras colágenas,
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posicionando-se como um tecido periostal (figura 18c). Nos outros espécimes a
formação do trabeculado ósseo, reparando a cortical externa, apresentou-se em
pequena quantidade, ficando restrita a uma das extremidades do defeito. O restante
do mesmo, estava fechado por tecido conjuntivo denso celularizado e bem
vascularizado. Os espaço medular dos espécimes examinados, demonstrou apenas
tecido medular e não se observou em nenhuma amostra, vestígios de partículas de
matriz orgânica implantada.
5.1.3 Grupo 3 – GenMix – 30 dias

Na área correspondente ao defeito ósseo, de modo específico na região da
cortical, havia neoformação óssea de aspecto trabecular, selando a superfície do
defeito. Esse tecido ósseo trabeculado jovem aprofundava-se em direção ao espaço
medular (figura 18e). Toda essa estrutura trabecular descrita envolvia parcialmente,
de modo esparso, às partículas inorgânicas do material implantado (figura 18f). Tais
partículas estavam representadas por imagens negativas vazias ou preenchidas por
material de aspecto homogêneo e levemente basofílico. De permeio ao trabeculado
ósseo jovem e às partículas, havia tecido conjuntivo bem celularizado e
vascularizado, sugerindo a formação de tecido medular. Observou-se ainda a
presença discreta de células gigantes multinucleadas esparsas. Na porção
superficial do defeito ósseo em reparo havia a presença de uma faixa de tecido
conjuntivo denso bem celularizado e rico em fibras colágenas, à guisa de tecido
periostal.
5.1.4 Grupo 4 – Sulfato de Cálcio di-hidratado – 30 dias

Neste grupo a microscopia revelou na região cortical do defeito ósseo a
formação de uma delgada faixa de tecido ósseo neoformado de aspecto
trabeculado, promovendo o fechamento do referido defeito, acima de suas bordas.
Nas porções subjacentes havia estrutura tecidual compatível com tecido medular.
Não se observou, em toda a extensão do defeito, resquícios do material implantado.
Na porção mais superficial do defeito ósseo, sobre a cortical em reparo, a presença
de tecido conjuntivo com características de tecido periostal (figura 18g).
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5.1.5 Grupo 5 – Controle – 30 dias

Os espécimes desse grupo demonstraram a cortical óssea em franco
processo de reparo, exibindo em alguns espécimes um aspecto compacto, em
outros o osso cortical externo em reparo exibiu um aspecto de calo ósseo, tendo em
seu interior uma estrutura trabeculada. Na porção superficial dos defeitos ósseos,
em reparo, havia tecido conjuntivo com características de tecido periostal. No
espaço medular havia característica de normalidade (figura 18h).
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30 dias

Figura 18– a) Grupo 1 – Tecido periostal () e cortical neoformada na área do defeito (). b) Grupo 1
(maior aumento) - Osso neoformado trabeculado (), envolvendo partículas da matriz inorgânica (). c)
Grupo 2 – Tecido periostal (), cortical neoformada na área do defeito () e tecido tipo endocondral ().
d) Grupo 2 – Tecido tipo endocondral () e parte do tecido ósseo cortical neoformado (). e) Grupo 3 –
Cortical neoformada na área do defeito (). f) Grupo 3 (maior aumento) – partícula de osso inorgânico
() envolvida por osso neoformado (). g) Grupo 4 – cortical neoformada na área do defeito () e tecido
periostal (). h) Grupo 5 – cortical neoformada na área do defeito () e tecido periostal ().
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5.1.6 Grupo 1 – GenOx Inorg – 60 dias

Os espécimes deste grupo demonstraram neoformação óssea bem definida,
caracterizando nova cortical e promovendo o selamento do defeito ósseo. Sobre
essa cortical havia a presença de um tecido conjuntivo espesso, denso à custa de
grande quantidade de fibras colágenas, formando o tecido periostal (figura 19a).
Abaixo dessa cortical neoformada, no espaço medular, observou-se ainda
neoformação de tecido conjuntivo ricamente celularizado, cujos componentes
celulares formavam a população medular. Esses elementos celulares estavam
distribuídos de permeio a vasos sanguíneos, células gigantes multinucleadas
esparsas, possivelmente clastos e trabéculas de tecido ósseo neoformado
envolvendo parcialmente as imagens das partículas do material implantado (figura
19b). Essas trabéculas ósseas estavam segmentadas e em menor número em
relação ao período de 30 dias.

5.1.7 Grupo 2 – GenOx Org – 60 dias

Os espécimes representativos desse grupo demonstraram incompleto
fechamento do defeito ósseo, mas havia atividade neoformativa óssea de aspecto
trabeculado, abaixo de uma das bordas (figura 19d). Todavia a abertura permaneceu
preenchida por tecido conjuntivo denso, bem celularizado e vascularizado. Na região
superficial havia a presença de tecido conjuntivo denso e fibroso, assumindo
características de membrana periostal. Na região abaixo da cortical óssea observouse tecido medular (figura 19c).

5.1.8 Grupo 3 – GenMix – 60 dias

Neste grupo houve o fechamento do defeito ósseo pela neoformação de uma
cortical contínua e bem definida. Todavia em alguns espécimes observou-se uma
pequena falha na continuidade formativa da cortical externa (figura 19e). Nessa
pequena solução de continuidade constatou-se a presença de um conglomerado de
partículas enxertadas envolvidas por tecido conjuntivo denso bem celularizado com
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algumas células gigantes multinucleadas. Algumas dessas partículas já estavam
sendo envolvidas pelo osso cortical neoformado (figura 19f). Na porção superficial
dessa estrutura óssea cortical neoformada, havia tecido conjuntivo fibroso e
celularizado constituindo o tecido periostal. Na área subjacente, correspondente ao
espaço medular, notou-se um predomínio das partículas implantadas e de permeio
às mesmas havia tecido conjuntivo denso celularizado e uma ou outra célula gigante
multinucleada. A maioria das células presentes no referido tecido conjuntivo eram
células com características da população medular.

5.1.9 Grupo 4 – Sulfato de Cálcio di-hidratado – 60 dias

Os espécimes deste grupo apresentaram cortical óssea neoformada, menos
espessa que a cortical periférica ao defeito, mas sua estrutura era bem definida,
selando totalmente a abertura do defeito. Na porção superficial observou-se tecido
conjuntivo denso fibroso bem celularizado, formando a estrutura periostal.
Subjacente ao defeito selado notou-se a presença de tecido medular (figura 19g).

5.1.10 Grupo 5 – Controle – 60 dias

Observou-se tecido ósseo cortical neoformado selando o defeito produzido
(figura 19h). Na porção superficial, além de tecido conjuntivo fibrocelular do tipo
periostal, notou-se em todos os espécimes com maior ou menor intensidade a
presença de lacunas de reabsorção, sugerindo atividade osteoremodeladora (figuras
19i e 19j). Na porção subjacente havia tecido medular com características de
normalidade.

Bruno Cavalini Cavenago

Resultados 109

60 dias

Bruno Cavalini Cavenago

110 Resultados

Bruno Cavalini Cavenago

Resultados 111

Figura 19– a) Grupo 1 – Cortical neoformada na área do defeito () e tecido periostal (). b) Grupo 1
(maior aumento) - Partícula de osso inorgânico () e trabécula de osso neoformado (). c) Grupo 2 –
Fechamento incompleto do defeito (), cortical neoformada () e tecido periostal (). d) Grupo 2 –
Detalhe da cortical óssea neoformada () abaixo da borda do defeito. e) Grupo 3 – Cortical neoformada
incompleta na área do defeito () e tecido periostal (). f) Grupo 3 (maior aumento) – partículas do
GenMix () envolvidas por tecido conjuntivo denso (). g) Grupo 4 – cortical neoformada () e tecido
periostal (). h) Grupo 5 – cortical neoformada na área do defeito () e tecido periostal (). i) e j) Grupo
5 (maior aumento) –Tecido periostal (), cortical neoformada () e clastos ().
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5.1.11 Grupo 1 – GenOx Inorg – 90 dias

Nos espécimes representativos deste grupo houve neoformação de osso
cortical de espessura variável, selando o defeito e nas porções subjacentes, havia
neoformação de trabéculas ósseas por todo espaço medular (figura 20a). Essas
trabéculas envolviam as partículas do osso inorgânico enxertado, caracterizando o
desenvolvimento formativo de tecido ósseo sobre a superfície das mesmas (figura
20b). Essas partículas apresentavam-se como espaços de tamanhos variados,
preenchidos por uma estrutura de aspecto homogêneo e basofílico. De permeio às
estruturas descritas havia um tecido medular. Na porção superficial da cortical
neoformada, ocorreu a formação de tecido conjuntivo fibrocelular espesso, à guisa
de tecido periostal, envolvendo resquícios de partículas ósseas implantadas, em
cuja periferia notou-se a presença de células gigantes multinucleadas esparsas,
sugerindo atividade clástica.
5.1.12 Grupo 2 – GenOx Org – 90 dias

A

microscopia

dos

espécimes

deste

grupo

revelou

uma

atividade

neoformativa da cortical óssea, selando o defeito. Na porção subjacente estava o
espaço medular com aspecto de normalidade. Na superfície da cortical óssea havia
tecido conjuntivo do tipo fibrocelular espesso, compatível com periósteo (figura 20e).

5.1.13 Grupo 3 – GenMix – 90 dias

Os espécimes representativos deste grupo demonstraram cortical óssea
neoformada, selando o defeito (figura 20c). No espaço medular, logo abaixo da
cortical, havia um conglomerado de imagens negativas de tamanhos variados,
representando as partículas do material implantado. As referidas imagens estavam
em geral, envolvidas por faixas de tecido conjuntivo com característica fibroangioblástica (figura 20d). De permeio às estruturas descritas, havia a presença de
tecido medular. Na superfície do tecido ósseo cortical neoformado havia a formação
de tecido fibrocelular compatível com tecido periostal.

Bruno Cavalini Cavenago

114 Resultados

5.1.14 Grupo 4 – Sulfato de Cálcio di-hidratado – 90 dias

A microscopia dos espécimes deste grupo demonstrou a neoformação de
cortical óssea vedando o defeito produzido. Essa cortical apresentou-se em todos os
espécimes examinados com uma espessura similar. Na porção superficial da mesma
ocorreu a formação de um tecido fibrocelular compatível com o periósteo. No espaço
medular subjacente notou-se a presença de tecido medular e ausência total de
vestígios do material implantado (figura 20f).

5.1.15 Grupo 5 – Controle – 90 dias

Os espécimes deste grupo exibiram de modo geral a cortical externa
neoformada com aspecto compacto, selando o defeito produzido (figura 20g). Na
porção superficial do segmento neoformado da cortical externa, observou-se a
presença discreta de atividade osteoremodeladora e tecido fibrocelular compatível
com periósteo.

O

tecido

medular

apresentava-se

normalidade.
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Figura 20– a) Grupo 1 – Osso cortical neoformado () e tecido periostal (). b) Grupo 1 (maior aumento)
- Partículas de osso inorgânico () e trabéculas de osso neoformado (). c) Grupo 3 – Cortical
neoformada na área do defeito () e tecido periostal (). d) Grupo 3 (maior aumento) – partículas da
matriz inorgânica () envolvidas por tecido conjuntivo denso (). e) Grupo2 – cortical neoformada () e
tecido periostal (). f) Grupo 4 – cortical neoformada () e tecido periostal (). g) Grupo 5 – cortical
neoformada () e tecido periostal ().
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5.2 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA

Na mensuração da área de tecido ósseo neoformado, obtivemos os
respectivos valores em mm2, que encontram-se resumidos na tabela 2, pelos valores
das medianas.
2

Tabela 2 – Representação por meio da mediana (primeiro e quarto quartil), da área em mm , do osso
neoformado nos grupos experimentais e controle, nos três períodos experimentais.

Grupo 1
GenOx Inorg

Grupo 2
GenOx Org

Grupo 3
GenMix

Grupo 4
Sulfato de Cálcio

Grupo 5
Controle

30 Dias

60 Dias

90 Dias

1,58
(1,21 - 2,02)

2,88
(2,47 - 3,13)

3,21
(2,87 - 3,69)

0,52
(0,35 - 1,75)

2,26
(1,77 - 2,77)

2,59
(1,16 - 3,06)

1,63
(1,03 - 1,98)

2,56
(2,37 - 2,82)

2,81
(2,66 - 3,23)

1,37
(1,20 - 1,66)

2,16
(1,67 - 2,70)

3,29
(3,07 - 3,74)

1,63
(1,16 - 2,19)

3,01
(2,43 - 3,67)

2,59
(2,26 - 2,97)

De acordo com os dados obtidos pode-se observar que de modo geral, os
biomateriais empregados proporcionaram uma área de osso neoformado similar ao
grupo 5 (controle). Também se pode constatar que houve a progressão da
neoformação óssea com o decorrer do tempo, salvo pelo grupo 5 (controle) que no
período de 90 dias apresentou menor área de tecido ósseo neoformado em relação
ao período anterior. Outro ponto de destaque é a intensidade da neoformação óssea
em função do tempo, bem evidente no grupo 2, ao comparar o período de 30 dias
com os seguintes.
Os valores obtidos por meio da variável analisada foram analisados
estatisticamente e a ausência de normalidade foi constatada pelo teste D’Agostino e
Pearson. Assim os dados foram submetidos a um modelo estatístico não
paramétrico, aplicando os testes de Kuskal-Wallis e de Dunn, devido ao número e
variabilidade das amostras. Ao realizar a análise estatística, em um primeiro
momento, efetuaram-se comparações entres os cinco grupos dentro de cada
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período experimental. Assim ao se avaliar o período de 30 dias, empregando o teste
de Kruskal-Wallis, constatou-se que não houve diferença significante na comparação
entre todos os grupos (P = 0,2471). Os resultados deste período estão ilustrados no
gráfico 1.
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Gráfico 1 - Representação da área, em mm2, do tecido ósseo neoformado em cada grupo no período
de 30 dias, contendo mediana, máximo, mínimo, primeiro e quarto quartil.

Do mesmo modo que o período anterior, aos 60 dias, não houve diferença
estatisticamente significante (P = 0,0573) na comparação entre os grupos (gráfico 2).
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Gráfico 2 - Representação da área, em mm2, do tecido ósseo neoformado em cada grupo no período
de 60 dias, contendo mediana, máximo, mínimo, primeiro e quarto quartil.
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No período de 90 dias (gráfico 3) o teste de Kruskal-Wallis apontou diferença
estatística significante (P = 0,0041), assim ao aplicarmos o teste de Dunn para
comparações individuais entre os 5 grupos, ficou demonstrado que na comparação
entre os grupos 2 e 4 houve diferença estatisticamente significante, assim como na
comparação entre os grupos 4 e 5 (P < 0,05).
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Gráfico 3 - Representação da área, em mm2, do tecido ósseo neoformado em cada grupo no período
de 90 dias, contendo mediana, máximo, mínimo, primeiro e quarto quartil.

Realizou-se também a análise estatística individualizada de cada grupo em
função dos três períodos estudados. Nos grupos 1, 2 e 3 houve diferença
significativa (P < 0,0001) quando comparado o período de 30 dias com os períodos
de 60 e 90 dias. Já ao se comparar os períodos de 60 e 90 dias, não foi constatada
diferença significativa (gráficos 4, 5 e 6).
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Gráfico 4 - Representação da área de osso neoformado (mediana) em cada período no Grupo 1
(GenOx Inorg).
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Gráfico 5 - Representação da área de osso neoformado (mediana) em cada período no Grupo 2
(GenOx Org).
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Grupo 3
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Gráfico 6 - Representação da área de osso neoformado (mediana) em cada período no Grupo 3
(GenMix).

Frente aos resultados obtidos, ao aplicar o teste de Dunn, verificou-se no
grupo 4 (gráfico 7), que as comparações entre os períodos de 30 e 60 dias, assim
como entre 60 e 90 dias não resultaram em diferença significativa (P > 0,05), já na
comparação entre 30 e 90 dias houve significância estatística (P < 0,0001).
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Gráfico 7 Representação da área de osso neoformado (mediana) em cada período no Grupo 4
(Sulfato de Cálcio di-hidratado).

Bruno Cavalini Cavenago

122 Resultados

No grupo 5 (gráfico 8) não foi encontrada diferença estatisticamente
significante entre os períodos de 30 e 90 dias, assim como entre 60 e 90 dias,
diferença somente observada na comparação entre 30 e 60 dias.
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Gráfico 8 - Representação da área de osso neoformado (mediana) em cada período no Grupo 5
(controle).
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6 DISCUSSÃO

6.1 Da Metodologia

O reparo ósseo de cavidades cirúrgicas ou patológicas vem de longa data
sendo motivo de estudo, com o intuito de encontrar biomateriais que promovam
resultados satisfatórios. Para se avaliar o processo de reparo ósseo, é importante
inserir na pesquisa um modelo biológico de estudo, para que se possa observar a
resposta tecidual frente ao material implantado, por esse motivo a pesquisa em
animais é indicada para realizar esse tipo de estudo.
A literatura está repleta de relatos onde se utilizaram diversos animais como
modelo experimental, podendo ser ratos (DUPOIRIEUX, et al., 1994; PECORA, et
al., 1997; TORRICELLI, et al., 2002; STAVROPOULOS, et al., 2003; MARINS, et al.,
2004; ZAMBUZZI, et al., 2005; PARK, et al., 2009), minipigs (JENSEN, et al., 2006),
coelhos (CONCANNON; BOSCHERT; PUCKETT, 1997; YOUNG; SANDSTEDT;
SKOGLUND, 1999; AABOE, et al., 2000; STROCCHI, et al., 2002; BETTI, 2004;
ORSINI, et al., 2004; MAEDA, et al., 2007; BIGHAM, et al., 2008; CALASANS-MAIA,
et al., 2009), gatos (MAGUIRE, et al., 1998), cães (CLERGEAU, et al., 1996;
ALHADAINY, et al., 1998; INDOVINA; BLOCK, 2002; YOSHIKAWA, et al., 2002;
APAYDIN; TORABINEJAD, 2004; ARAÚJO; LINDHE, 2009; STAVROPOULOS;
WIKESJÖ, 2010), ovelhas (WORTH, et al., 2005; PETERS, et al., 2006; TEIXEIRA,
et al., 2007), porcos (THORWARTH, et al., 2006; TUDOR, et al., 2008) e macacos
(RAFTER, et al., 2002).
Apesar de o tecido ósseo apresentar estrutural e funcionalmente as mesmas
características básicas nos animais, cada modelo experimental citado anteriormente,
apresenta suas particularidades, desse modo, o estudo em humanos também se faz
necessário, sendo empregados para aumento de rebordo para a instalação de
implantes (ZITZMANN, et al., 2001; STEIGMANN, 2006; SCARANO, et al., 2007;
JARDIM, et al., 2009), em tratamento de defeitos periodontais (SOTTOSANTI, 1992;
YUKNA, et al., 1998; BATISTA, et al., 1999; RICHARDSON, et al., 1999;
CAMARGO, et al., 2002; AICHELMANN-REIDY; HEATH; REYNOLDS, 2004;
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HARRIS, 2004), na manutenção do rebordo após exodontia (ARTZI; TAL; DAYAN,
2000,2001; CARMAGNOLA; ADRIAENS; BERGLUNDH, 2003; GUARNIERI, et al.,
2004; MUNHOZ, 2005), no levantamento de seio maxilar (DE LEONARDIS;
PECORA, 2000; KIM, et al., 2009), em cirurgias de reconstrução buco-maxilo-facial
(HISLOP; FINLAY; MOOS, 1993; TADJOEDIN, et al., 2003) e

em cirurgias

parendodônticas (STASSEN, et al., 1994; PECORA, et al., 1997; GOLDMAN, et al.,
2000; PECORA, et al., 2000; PECORA, et al., 2001; GARRETT, et al., 2002;
FAVIERI, et al., 2008).
Para realizar o presente estudo, optamos em utilizar o coelho como modelo
experimental, por ser um animal de médio porte, sendo possível confeccionar
defeitos ósseos maiores do que em outros roedores de laboratório. Outra vantagem
em relação a animais menores, como os ratos, muito utilizados para esse tipo de
estudo, é que estes devido ao seu metabolismo, apresentam um alto potencial de
osteogênese, assim seus resultados podem ser contestados ao se extrapolar para
os humanos. O coelho é um animal dócil que permite um fácil manejo e
acomodação, podendo ser utilizado em um número suficiente para realizar uma
análise representativa, ainda com a possibilidade de padronizar quanto à raça, sexo,
idade e peso, reduzindo significativamente o número de variáveis (BREWER, 2006).
Buscando estabelecer uma padronização, seguimos a maior vertente da literatura e
empregamos no estudo somente animais machos e adultos, procedentes de uma
mesma linhagem com uma faixa de peso em torno dos 3,5Kg (BETTI, 2004;
STUBBS, et al., 2004; XU, et al., 2004; MAEDA, et al., 2007; SICCA, et al., 2008;
ROCHA, et al., 2010). Machos, haja vista que possíveis alterações hormonais das
fêmeas podem interferir no processo de reparo, buscando estabelecer um padrão na
amostra, porém há registros na literatura de autores que não fazem esse tipo de
distinção (YOUNG; SANDSTEDT; SKOGLUND, 1999; AABOE, et al., 2000). A faixa
de peso utilizada reflete a idade do animal, em torno de 5 meses já considerado um
animal em fase adulta (RABIE; WONG; HÄGG, 2000) apresentando assim
maturidade óssea, evitando também que o metabolismo acelerado da fase de
crescimento possa interferi nos resultados, pois já foi demonstrado que a idade do
animal pode interferir no volume do tecido ósseo neoformado (TORRICELLI, et al.,
2002).
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No coelho pode-se utilizar diversos sítios para confeccionar defeitos ósseos,
como a calvária (LAUREANO FILHO, et al., 2009; ROCHA, et al., 2010), maxila (XU,
et al., 2003, 2004; SICCA, et al., 2008), mandíbula (YOUNG; SANDSTEDT;
SKOGLUND, 1999) e ossos longos das patas como radio (BIGHAM, et al., 2008;
BIGHAM, et al., 2009), fêmur (CONCANNON; BOSCHERT; PUCKETT, 1997;
BETTI, 2004; MAEDA, et al., 2007) e tíbia (AABOE, et al., 2000; RABIE; WONG;
HÄGG, 2000; DA COSTA FILHO; TAGA; TAGA, 2001; STROCCHI, et al., 2002;
ORSINI, et al., 2004; STUBBS, et al., 2004; CALASANS-MAIA, et al., 2009). Vale
ressaltar que a princípio, no estudo piloto desta pesquisa, optamos pela confecção
de dois defeitos ósseos em cada fêmur seguindo o protocolo proposto por MAEDA,
et al., (2007), no entanto verificamos houve uma maior debilidade do animal bem
como um caso de fratura. Com isso mudamos o local e o número de defeitos,
realizando um defeito em cada metáfise tibial, região mais fácil de acesar, com
menos tecidos para incisar. Esse protocolo foi satisfatório haja vista que não houve
nenhum caso de fratura pós-operatória e menor morbidade durante o período pósoperatório. Optamos em utilizar a metáfise da tíbia, pois assim como a epífise,
apresenta externamente um osso cortical compacto circundando um osso esponjoso
trabeculado (BREWER, 2006) essa região também foi utilizada com sucesso por
outros autores (STROCCHI, et al., 2002; ORSINI, et al., 2004; STUBBS, et al.,
2004), há autores que realizaram na diáfise (DA COSTA FILHO; TAGA; TAGA,
2001; CALASANS-MAIA, et al., 2009), onde o osso esponjoso diminui dando lugar a
uma cavidade medular. Porém um defeito criado na metáfise oferece menor risco de
fratura do que na diáfise, além disso, quando inserido um material no defeito, este
fica confinado, o que pode não ocorrer quando inserido na cavidade medular.
Ao realizarmos o procedimento cirúrgico, os animais encontravam-se
profundamente anestesiados, para isso receberam uma dose inicial de relaxante
muscular (xilazina) por meio de uma injeção intramuscular e depois foram
anestesiados pela mesma via com uma associação de cloridrato de xilazina com
cloridrato de ketamina, associação amplamente utilizada (MARINI, et al., 1992;
CONCANNON; BOSCHERT; PUCKETT, 1997; BETTI, 2004; MAEDA, et al., 2007;
SICCA, et al., 2008; CALASANS-MAIA, et al., 2009). A medicação pré-anestésica é
importante para reduzir a dor e o desconforto do animal, além de diminuir a
quantidade de agentes anestésicos (FONSECA, et al., 1996). Essas drogas
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proporcionam uma anestesia profunda dando um tempo de trabalho satisfatório,
podendo chegar até 75 minutos (FONSECA, et al., 1996).
Quanto ao tamanho do defeito ósseo criado, optamos em realizar um defeito
de tamanho não crítico, removendo apenas uma cortical, ou seja, um defeito com
proporções na qual o organismo seria capaz de reparar sem ser necessário
nenhuma intervenção, podendo assim manter um controle efetivo, para verificar se o
uso de algum biomaterial é capaz de promover benefícios no processo de reparo
ósseo. Além do mais, já é constatada a importância do uso de materiais de enxerto
em defeitos de tamanho médio a grande porte (BETTI, 2004; XU, et al., 2004;
TEIXEIRA, et al., 2007; PARK, et al., 2009). Para realizarmos os defeitos utilizamos
uma trefina, criando um defeito circular, removendo apenas uma cortical, ou seja,
criamos defeitos cilindricos padronizados com aproximadamente 5mm de diâmetro
por 8mm de profundidade em todos os espécimes. É um defeito que nos permitiu
inserir uma quantidade de biomaterial suficiente para uma análise microscópica.
Os defeitos criados foram preenchidos com quatro biomateriais com
características distintas além do grupo controle que foi mantido apenas com coágulo
sanguíneo. Apesar de ser um consenso que o enxerto com osso autógeno é o
padrão ouro para o enxerto em defeitos ósseos (HOEXTER, 2002; PINTO, et al.,
2007; HANDSCHEL, et al., 2009) por ser composto de tecidos do próprio indivíduo,
sendo os únicos entre os tipos de enxerto ósseo a fornecer células ósseas vivas
imunocompatíveis, essenciais à fase I da osteogênese, responsáveis pela
proliferação das células ósseas (RODAN; MARTIN, 2000; EID, et al., 2001),
sabemos das inconveniências em utilizá-lo, especialmente pela morbidade da área
doadora e dependendo desta, oferecendo uma quantidade limitada de material para
enxerto.
Assim, pela facilidade de se obter e por já ter um respaldo na literatura,
optamos em utilizar três biomateriais de origem xenogênica e um aloplástico. Os
materiais xenogênicos utilizados são de origem bovina já o aloplástico foi o sulfato
de cálcio di-hidratado. Em relação aos materiais xenogênicos, há a desconfiança
que esses materiais possam portar e transmitir doenças dos animais para o homem,
sendo que risco de transmissão da encefalopatia espongiforme bovina através de
enxertos derivados de ossos bovinos é o que mais preocupe. Porém o risco de
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transmissão desta ou qualquer outra doença é insignificante devido aos rigorosos
protocolos

seguidos

no

fornecimento

e

processamento

desses

materiais

disponibilizados comercialmente (SOGAL; TOFE, 1999), especialmente pelo
processamento químico e/ou térmico para obtê-las (CALASANS-MAIA, et al., 2009).
Além disso, antes de serem disponibilizadas comercialmente essas materiais são
esterilizados.
Um dos biomateriais xenogênicos empregados no estudo foi o GenMix, um
material composto por osso orgânico cortical e osso inorgânico medular, ambos na
forma granular, associados a aglutinante de colágeno. O objetivo dessa formulação
é associar a capacidade osteocondutora da matriz óssea inorgânica com o possível
potencial osteoindutor da matriz óssea orgânica. Por apresentar as duas matrizes,
pode atuar como osteocondutor e osteoindutor (STEIN; SILVA; DA SILVA, 2009).
Mas por ser um material disponível a pouco tempo no mercado, justifica-se a sua
utilização neste estudo buscando observar seu comportamento biológico para
observar se corresponde as características propostas.
Optamos por colocar um grupo composto por matriz óssea bovina inorgânica
comercialmente apresentada como GenOx Inorg pois é um composto isolado do
GenMix, inclusive produzido pelo mesmo fabricante. É um material biocompatível
(CARBONARI, et al., 2009) comprovadamente quando testado em tecido
subcutâneo de ratos (OLIVEIRA, et al., 1999; ZAMBUZZI, et al., 2005). Sua
composição consiste basicamente em hidroxiapatita (GARCIA, 2007), assim possui
lenta reabsorção, que em humanos pode levar de 4 a 6 meses (TAGA, 1996), mas
ARTZI; TAL; DAYAN, (2000) demonstrou que havia partículas do material após 9
meses. De acordo com alguns autores esse material além de fornecer uma estrutura
de suporte, também pode prover uma alta liberação de cálcio (HOEXTER, 2002) e
fósforo, essenciais para a neoformação óssea (YUKNA, et al., 1998). Porém é
amplamente aceito que esse material é apenas osteocondutor (AABOE, et al.,
2000), devido ao fato de ser biocompatível e reabsorvível, permite o ingresso e
integração do osso neoformado com suas partículas (ARTZI; TAL; DAYAN, 2001;
CARMAGNOLA; ADRIAENS; BERGLUNDH, 2003; CALASANS-MAIA, et al., 2009).
Ainda a respeito de suas propriedades, ficou claro no estudo de THORWARTH, et
al., (2006), que esse material somente apresentou propriedade osteoindutora
quando associado ao osso autógeno. Essa matriz apresenta um amplo respaldo na
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literatura sendo alvo em diversas pesquisas realizadas inclusive em humanos
(HISLOP; FINLAY; MOOS, 1993; BATISTA, et al., 1999; RICHARDSON, et al., 1999)
com resultados muito satisfatórios. STASSEN, et al., (1994) obtiveram resultados
negativos quando empregado em cirurgias parendodônticas, chegando até contraindicar o seu uso para essa finalidade, mas vale ressaltar que em seu estudo utilizou
apenas o controle radiográfico como indicador de sucesso. É um material granulado
com partículas de 0,5 a 1mm, considerado um tamanho adequado sendo que as
partículas menores de 0,3mm podem ser consideradas pelo tecido, um corpo
estranho (HIGASHI; OKAMOTO, 1996). Porém XU, et al., (2003) constataram que
partículas entre 0,3 a 0,5 mm promoveram uma maior neoformação no seu entorno,
quando comparado com partículas de 0,85 a 1mm.
Já a matriz óssea orgânica (GenOx Org) foi empregada no estudo, também
por ser um composto isolado do GenMix, além disso, essa matriz apresenta
propriedades físicas satisfatórias (SUMMITT; REISINGER, 2003) mas devido a sua
composição é rapidamente reabsorvida pelo organismo receptor (LAUREANO
FILHO, et al., 2009). É um material biocompatível (BETTI, 2004), desde que
apresente boa qualidade de produção (CARNEIRO, 2003), pois é importante ao
processo de reparo que não ocorra reação antigênica (HOEXTER, 2002). Outro
ponto de suma importância que nos levou a testar esse material foi verificar se
apresenta

de fato propriedade osteocondutora (BETTI,

2004;

MURUGAN;

RAMAKRISHNA; RAO, 2008) e/ou osteoindutora (URIST, 1965; KÜBLER, et al.,
1993), devido a fatores de crescimento presentes em sua matriz, podendo oferecer
resultados tão satisfatórios a ponto de serem considerados similares ao autógeno
(BIGHAM, et al., 2008).
O Sulfato de Cálcio foi empregado por já ser utilizado para essa finalidade
desde a década de 60 (SOTTOSANTI, 1992), tendo suas propriedades bem
descritas na literatura, sendo basicamente um material osteopreenchedor (KIM, et
al., 1998; DE LEONARDIS; PECORA, 2000; GOLDMAN, et al., 2000; MELO, et al.,
2005). Este material existe na forma hemi-hidratada e di-hidratada, optamos pela
forma di-hidratada por ter relatos de sua eficiência, dentro de sua aplicabilidade
(AICHELMANN-REIDY; HEATH; REYNOLDS, 2004), além disso de acordo com
MAEDA, et al., (2007) ambos apresentam resultados similares, quando utilizados em
defeitos ósseos, similares ao nosso modelo experimental. Este é um material de
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rápida reabsorção assim buscamos comparar com a matriz óssea orgânica, já que
apresenta um custo mais baixo.
Um grupo foi mantido apenas com coágulo sanguíneo atuando como controle,
visto que em uma cavidade de tamanho não crítico, a evolução do processo natural
de reparo já é bem conhecida.
Todos os biomateriais foram manipulados com a adição de soro fisiológico
assim como indicado pelo fabricante e realizado por outros autores (MUNHOZ,
2005; CONEGLIAN, 2007; GARCIA, 2007) para facilitar sua inserção. Além do mais
ROCHA, et al., (2010) observaram que a associação de PRP ao osso bovino
inorgânico não promoveu resultados superiores, sendo insignificante a diferença
quando utilizado o osso bovino inorgânico isoladamente da mesma forma que
CAMARGO, et al., (2002).
Foram

utilizados

materiais

particulados,

pois

proporcionam

uma

revascularização mais intensa, maior superfície de osteocondução e remodelação
biológica mais fácil quando comparados ao enxerto em bloco (BETTI, 2004).
Quanto à possibilidade do uso de membranas, acreditamos que não seria
necessário para nosso estudo, haja vista que GARRETT, et al., (2002) sugerem que
a colocação de uma membrana sobre a abertura óssea após uma cirurgia
parendodôntica não trouxe nenhum efeito adicional sobre o reparo ósseo, assim
como BERNABÉ, et al., (2010).
A sutura foi feita em dois planos, de modo à coaptar melhor os tecidos, e
consequentemente promover uma cicatrização mais rápida e eficaz, primeiramente
suturando o tecido muscular com fio reabsorvível e o tecido cutâneo com fio de
seda.
Logo após o procedimento cirúrgico, cada animal recebeu medicação
sistêmica, sendo administrado, via intramuscular, uma dose de anti-inflamatório
(Ketoflex 1,0%) estendido por 3 dias consecutivos, com o objetivo de modular o
processo inflamatório e minimizar a dor, e uma dose antibiótico (Flotril 2,5%) por 5
dias consecutivos para prevenir quanto a possíveis infecções pós-cirúrgicas. Esse
protocolo medicamentoso foi prescrito por um Médico Veterinário.
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Os períodos experimentais foram estipulados, tomando como referência que
em função do organismo do coelho, este animal leva aproximadamente 6 semanas
para promover o processo de reparo ósseo (GARETTO, et al., 1995; MACNEILL, et
al., 1999). A partir disto, propusemos trabalhar com três períodos, buscando
observar o processo de reparo a curto, médio e longo prazo. Porém buscando a
literatura encontra-se uma grande variabilidade de períodos nesse modelo de
estudo, assim os períodos adotados por nós seguiram alguns estudos previamente
realizados como BETTI, (2004) e

MAEDA, et al., (2007) para que pudéssemos

estabelecer uma comparação dos resultados obtidos.
Para se realizar a análise microscópica, as epífises tibiais nas quais foram
criados os defeitos, foram dissecadas mantendo somente o periósteo sobre o
defeito. Essas após a fixação em formol, foram desmineralizadas em EDTA 4,13%,
buscando assim, com um processo de desmineralização mais lento, uma melhor
preservação das estruturas (BETTI, 2004; CONEGLIAN, 2007; GARCIA, 2007), vale
ressaltar que em média as amostras levaram cerca de 6 a 7 meses para completar o
processo de desmineralização.
Foram realizados cortes semi-seriados com 5 micrometros de espessura,
obtendo 3 lâminas com 3 cortes para cada amostra. As lâminas foram coradas de
acordo com a mesma técnica empregada por diversos autores (BETTI, 2004;
MAEDA, et al., 2007; SICCA, et al., 2008) e como proposto pelo laboratório de
Histologia da FOB-USP. Utilizamos a coloração com Hematoxilina e Eosina, pois
esta técnica permite evidenciar com clareza o tecido ósseo e conjuntivo, bem como
as células presentes, pois há a diferenciação do núcleo e citoplasma.
A análise microscópica foi realizada em duas etapas, uma descritiva, onde
buscamos apresentar de forma detalhada todos os fenômenos histomorfológicos
observados nos espécimes mais representativos de cada grupo, a outra etapa foi
morfométrica, onde buscamos mensurar a área de tecido ósseo neoformado.
A quantificação do tecido ósseo neoformado pode ser realizada pela
atribuição de escores (CONEGLIAN, 2007; GARCIA, 2007; ZHUKAUSKAS, et al.,
2010), mas por ser um modo subjetivo, pode não ser tão preciso quanto à contagem
ponto a ponto, com o uso de retículo (JENSEN, et al., 2006; SANTAMARIA JÚNIOR,
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et al., 2010). Diversos autores utilizam softwares de análise de imagens para realizar
a mensuração do tecido ósseo formado, por ser uma maneira rápida e confiável de
realizar essa função (XU, et al., 2003; ORSINI, et al., 2004; MELO, et al., 2005; KIM,
Y., et al., 2009; LAUREANO FILHO, et al., 2009; STEIN; SILVA; DA SILVA, 2009;
KIM, W., et al., 2010; RAMÍREZ-FERNÁNDEZ, et al., 2010).
O software bioImage_L foi desenvolvido recentemente para realizar a
mensuração de biofilme em imagens obtidas por meio da microscopia confocal de
varredura laser. Este software oferece uma ferramenta para realizar mensurações
automatizadas por meio da segmentação de cores (verde e vermelho), essa
ferramenta é calibrada de acordo com a escala das imagens (CHÁVEZ DE PAZ,
2009). Assim, com a realização de um teste piloto para análise histomorfométrica
das imagens, constatamos que ao se realizar o tratamento das imagens obtidas do
microscópio ótico, alterando a cor das imagens basófilas (como o tecido ósseo) para
o verde, por meio da binarização com o software Leica Application Suite 3.7.0,
conseguimos realizar com sucesso a mensuração da área em µm2 com o software
bioImage_L. Para reduzir ao máximo possíveis resultados falso-positivos, como a
contagem de áreas que não as de tecido ósseo neoformado, utilizamos um software
específico para o trabalho em imagens (Photoshop 7.0) para criar máscaras sobre
fibras ou células sanguíneas que também foram binarizadas, bem como o tecido
ósseo pré-existente, nas bordas dos defeitos. A imagens preparadas foram
armazenadas em pastas, nas quais automaticamente foram mesuradas pelo
software, que forneceu a área segmentada de cada imagem em µm2 que
posteriormente foram transformados em mm2 para facilitar a interpretação dos
dados.
Ao realizar a análise estatística, a ausência de normalidade foi constatada
pelo teste D’Agostino e Pearson. Com isso foi utilizado o teste não paramétrico de
Kruskall-Wallis

para

comparar

quantitativamente

os

cinco

grupos

independentemente dentro de cada período e também para avaliar cada grupo em
função dos três períodos. De posse dos resultados, ao se observar diferença
estatisticamente significante entre os grupos ou períodos, realizou-se o teste de
Dunn, por ser um teste específico para comparações múltiplas.
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6.2 Dos Resultados

O processo de reparo ósseo ocorre em função de uma cadeia de eventos
celulares, que diante de uma injúria, causada pela confecção de um defeito ósseo, o
tecido responde com a formação de coágulo, inflamação, angiogênese, fibroplastia,
síntese de matriz, epitelização e remodelação (ROSS; ROWRELL, 1993;
KIERSZENBAUM, 2004).
De acordo com as dimensões dos defeitos ósseos criados neste estudo,
sabe-se que o próprio organismo pode proporcionar um reparo adequado (BETTI,
2004), por isso utilizamos o coágulo sanguíneo como controle para os demais
grupos experimentais. Ao manter uma cavidade preenchida com sangue, logo ocorre
a coagulação do mesmo, que passa a atuar como um corpo estranho, gerando uma
resposta inflamatória que desencadeia um processo de reabsorção e estimula,
concomitantemente a proliferação fibroangioblástica, criando um meio adequado
para o depósito de matriz e a neoformação óssea (GARCIA, 2007).
Para a análise descritiva dos resultados foram estabelecidos como
parâmetros a morfologia neoformativa da cortical óssea externa, a reposição do
periósteo, a presença de tecido de granulação, reabsorção ou persistência do
material implantado e o fechamento completo ou incompleto do defeito ósseo. Já
com a análise histomorfométrica buscamos quantificar o tecido ósseo neoformado
no defeito.
De modo geral o grupo 5 (controle), apresentou uma evolução satisfatória no
processo de reparo no defeito produzido, apresentando maior área de neoformação
óssea aos 60 dias quando comparado ao período anterior(P<0,05), maior inclusive
que o período de 90 dias, porém não significativamente. Vale ressaltar que em 60
dias, notou-se em todos os espécimes com maior ou menor intensidade a presença
de lacunas de reabsorção, sugerindo atividade osteoremodeladora e aos 90 dias os
espécimes desse grupo apresentaram uma cortical neoformada com aspecto
compacto, selando o defeito produzido, apesar da ocorrência em um dos espécimes
de ausência de selamento. O reparo do defeito ósseo às expensas do coágulo
sanguíneo foi condizente com os estudos de MELO, et al., (2005); CONEGLIAN,
(2007); GARCIA, (2007); MAEDA, et al., (2007); CALASANS-MAIA, et al., (2009).
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Ao incluir a matriz óssea bovina inorgânica (grupo 1) em nosso estudo,
verificamos que a referida matriz sugeriu, pela análise morfológica, capacidade
osteocondutora nos três períodos experimentais. A neoformação óssea ocorreu em
contato direto com as partículas do material implantado. Para uma melhor
osteocondução, as partículas devem ter em sua estrutura tridimensional um grande
número de poros interconectados, para permitir a proliferação celular e vascular,
além da formação de tecido de granulação em seu interior. Outro ponto importante
que parece favorecer a osteocondução é a superfície do material que apresenta-se
rugosa (CARVALHO, et al., 2007). Nossos achados estão de acordo com os de
diversos autores(YOUNG; SANDSTEDT; SKOGLUND, 1999; ARTZI; TAL; DAYAN,
2001; ZITZMANN, et al., 2001; CARMAGNOLA; ADRIAENS; BERGLUNDH, 2003;
WORTH, et al., 2005; JENSEN, et al., 2006) que constataram, que de fato, essa
matriz exerce plenamente a função osteocondutora, consequentemente sendo
biocompatível.
Em nenhuma das amostras desse grupo, observamos que alguma partícula
do material tenha promovido uma reação antigênica, o que, atualmente, está
descartado em função do preparo da matriz (SOGAL; TOFE, 1999; CALASANSMAIA, et al., 2009). Com referência ao tamanho das partículas empregadas, 0,5 a
1mm, não provocou nenhuma reação do tipo corpo estranho, pois de acordo com
HIGASHI; OKAMOTO, (1996) partículas menores que 0,3mm podem ser
consideradas como um corpo estranho. De modo geral independentemente do
tamanho dos grânulos, observamos que havia aposição de osso neoformado
envolvendo as partículas enxertadas. Com referência à ausência de reação
inflamatória, de permeio as trabéculas ósseas neoformadas, pode estar vinculado ao
fato de não termos avaliado um período inicial mais curto, pois GARCIA, (2007) ao
implantar osso bovino inorgâncio em alvéolos de ratos observou que em 7 dias
houve uma reação inflamatória, predominantemente, moderada. Todavia, tal reação
teve esse desempenho somente aos 7 dias, caindo significativamente para discreta
aos 15 e 30 dias. CALASANS-MAIA, et al., (2009) utilizaram um modelo
experimental semelhante ao nosso, porém adotaram períodos experimentais mais
curtos 7, 14 e 28 dias. De acordo com seus resultados, o grupo controle teve
preenchimento completo com osso neoformado e não se observou inflamação
adversa. Todavia com a matriz inorgânica, infiltrados inflamatórios leves estavam
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presentes aos 7 dias e ausentes aos 14 dias. O processo de regeneração
predominava depois de 14 dias. A osteogênese começou aos 7 dias, nas margens
da lesão e expandiu-se em direção ao centro, durante todo o período experimental,
preenchendo o defeito ósseo.
Ao implantar matriz óssea bovina inorgânica em subcutâneo de ratos,
OLIVEIRA, et al., (1999) verificou a formação de um granuloma do tipo corpo
estranho, com o recrutamento de macrófagos e células gigantes multinucleadas, do
mesmo modo quando implantou osso autógeno. Assim como ZAMBUZZI, et al.,
(2006) constataram em subcutâneo de ratos que o GenOx Inorg não causou reações
adversas severas, sendo bem tolerado pelo tecido conjuntivo de rato.
Manipulamos esse material com soro fisiológico, pois de acordo com o estudo
de ROCHA, et al., (2010), que compararam o osso bovino inorgânico isolado ou
associado ao plasma rico em plaquetas, constataram que não houve diferença
estatisticamente significante entre os dois grupos.

THORWARTH, et al., (2006)

concluíram que somente com a adição de 25% de osso autógeno, houve formação
óssea mais acelerada. Este efeito é provavelmente causado pelas propriedades
osteoindutoras dos elementos celulares transplantado com o osso autógeno.
Nossos resultados evidenciaram de maneira clara que as partículas
inorgânicas do material implantado permaneceram praticamente inalteradas mesmo
após 90 dias, assim realizando uma projeção a períodos mais estendidos podemos
concordar

com

TAGA,

(1996),

que

afirmou

que

esse

material

quando

microgranulado, leva cerca de 4 a seis meses para sua completa reabsorção. Porém
ARTZI; TAL; DAYAN, (2000) mesmo após 9 meses ainda observou partículas do
osso inorgânico, implantados em alvéolos humanos.
Nos três períodos foi possível observar a presença de células gigantes
multinucleadas esparsas, sugerindo atividade clástica. Nos períodos iniciais essas
células foram observadas em menor número, mas possivelmente poderiam estar
associadas a reabsorção das trabéculas ósseas que se formaram na região
medular. Ficou evidente aos 90 dias, que essas células encontravam-se na periferia
das partículas do material implantado, apontando, possivelmente para o início de um
processo de reabsorção do material. ZITZMANN, et al., (2001) constataram sinais de
Bruno Cavalini Cavenago

Discussão 137

reabsorção do material enxertado em humanos após seis meses, indicando que este
mecanismo faz parte do processo de remodelação. Por outro lado YOUNG;
SANDSTEDT; SKOGLUND, (1999) relataram que as partículas de matriz óssea
bovina inorgânica, no caso o Bio-Oss, não apresentaram sinais de reabsorção,
permitindo questionar se esse material pode ser classificado como reabsorvível.
O GenOx Inorg (grupo 1) proporcionou o selamento do defeito criado, por
meio de neoformação de osso cortical, em todos os períodos, corroborando com os
resultados de TUDOR, et al., (2008) e de INDOVINA; BLOCK, (2002), mas não
houve diferença significativa em nenhum dos períodos, quando comparado ao grupo
controle. INDOVINA; BLOCK, (2002) observaram, ainda que a matriz óssea bovina
inorgânica promoveu neoformação óssea significativamente maior do que nos
grupos em que se utilizou sulfato de cálcio, resultado esse não verificado em nosso
estudo. O osso bovino inorgânico proporciona bons resultados, mas de acordo com
JENSEN, et al., (2006) seu uso retarda o processo de reparo nos períodos iniciais, o
que não pode ser verificado em nosso estudo.
URIST, (1965) foi o primeiro a relatar o potencial osteoindutor da matriz óssea
desmineralizada ou orgânica de origem animal e humana, quando implantada em
tecido muscular de animais. Ele observou que houve formação óssea heterotópica,
incluindo formação medular central em 50 a 98% dos animais, após um período de 4
e 16 semanas de implantação. Esse potencial osteoindutor foi corroborado por
KÜBLER, et al., (1993) que também implantaram matriz óssea orgânica em tecido
muscular de ratos, e após 6 semanas encontraram que em 50% dos casos houve
condrogênse e osteogênese, todavia quando o implante foi enxertado em animais
imunosuprimidos ocorreu em 94% dos implantes ossificação endocondral. Já no
teste in vitro 68% das amostras induziram condrogênese. Apesar da matriz óssea
orgânica ter sido há muito tempo alvo de estudo, ainda tem suas propriedades muito
contestadas, considerando que a osteoindução, se faz às custas de proteínas
presentes como as BMP’s e outros fatores.
A matriz óssea bovina orgânica é um material biocompatível e reabsorvível
(ZHUKAUSKAS, et al., 2010). SANADA, et al., (2003) implantaram em músculo de
ratos a matriz óssea esponjosa bovina orgânica (GenOx Org) em blocos,
constataram uma resposta inflamatória aguda, principalmente nos períodos iniciais,
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provavelmente devido a uma reação decorrente da desorganização tecidual causada
pelo procedimento cirúrgico. Nos períodos tardios ficou claro para os autores que
esse material não tem capacidade osteoindutora, pois não houve qualquer indício de
ocorrência de osteogênese ectópica, dado confirmado por CARNEIRO, (2003).
Em nosso estudo, os períodos experimentais demonstraram, na maioria dos
espécimes, neoformação óssea incompleta da cortical, exceto para o período de 90
dias.
Uma possibilidade para a ausência da propriedade de osteoindução seria a
presença de traços minerais em sua estrutura, haja vista que REDDI; HUGGINS,
(1972) propuseram que a presença de matriz mineralizada isolada ou associada à
matriz orgânica, causaria a inibição da osteogênese. Essa afirmação foi baseada na
presença de células gigantes multinucleadas (inibidoras da osteogênese), no local
da implantação da matriz mineralizada, caracterizando possivelmente, reação do
tipo corpo estranho.
Por esse motivo o controle de qualidade no processamento dessa matriz é de
suma importância, para se obter uma matriz puramente orgânica, pois estudos
constataram que ocorre reação tipo corpo estranho com a presença de células
gigantes, devido a presença de elementos minerais associados às partículas de
osso bovino orgânico, por deficiência na desmineralização e remanescentes
potencialmente antigênicos durante a produção desse biomaterial (CARNEIRO,
2003; DA CRUZ, et al., 2007). MURUGAN; RAMAKRISHNA; RAO, (2008), ao
realizarem um controlado protocolo de desmineralização com a utilização de ácidos
e álcoois, demonstraram como obter uma matriz óssea bovina puramente orgânica
sem partículas minerais associadas.
Com referência ao nosso estudo, podemos inferir que o biomaterial usado
apresentou um padrão de qualidade aceitável, lembrando que em nenhum dos
espécimes preenchidos com o mesmo ocorreu reação inflamatória crônica.
É importante ressaltar que não encontramos resquícios do material
implantado, mesmo no período de 30 dias, ao contrário de BETTI, (2004) e
CARNEIRO, (2003), que neste mesmo período em modelos experimentais similar ao
nosso, observaram ainda, a presença de restos de partículas da matriz implantada.
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Em relação a ocorrência da formação de cartilagem que origina o processo de
ossificação endocondral, discute-se muito que depende da origem, endocondral ou
intramembranosa da matriz óssea desmineralizada. A respeito disso, ISAKSSON, et
al., (1992) trabalhando com matriz óssea desmineralizada de origem endocondral e
intramembranosa, em defeitos ósseos criados em calvárias de coelhos, constataram
que ambos materiais apresentaram baixo potencial osteoindutor, e que a
neoformação óssea ocorreu basicamente pela osteocondução. BETTI, (2004),
constatou em alguns casos, no período de 30 dias, tecido ósseo neoformado em
contato com fragmentos da matriz, levando-a a concluir, que esse material é
osteocondutor. Por outro lado, RABIE; WONG; HÄGG, (2000) afirmaram que a
matriz óssea orgânica, especialmente a de origem intramembranosa apresenta um
grande potencial osteoindutor.
Em nosso estudo utilizamos matriz óssea orgânica de origem endocondral, e
nos espécimes do período de 30 e 60 dias observamos que o defeito não estava
totalmente fechado pelo osso neoformado. No período de 30 dias na borda do
defeito havia tecido cartilaginoso, avançando sobre a superfície do trabeculado
ósseo neoformado, onde havia discreta neoformação óssea do tipo endocondral.
Nos outros espécimes, o osso neoformado pode até ter sido precedido por
cartilagem. Esse quadro também foi observado por BIGHAM, et al., (2008), em
defeitos segmentares, realizados em radio de coelhos e preenchidos com osso
bovino orgânico, onde após 60 dias constaram a presença de cartilagem em
ossificação endocondral.
Aos 90 dias o tecido ósseo neoformado fechou totalmente o defeito
produzido, mas não havia nenhum vestígio do material implantado, a exemplo dos
períodos de 30 e 60 dias. Esse aspecto morfológico pode estar contradizendo a
capacidade osteocondutora do material, dado também observado por CARNEIRO,
(2003) e DA CRUZ, et al., (2007). Desse modo esse material atuou como uma
barreira física, contendo a invaginação de tecido conjuntivo para dentro da cavidade,
caracterizando a propriedade osteopreenchedora já comprovada por vários autores
(TORRICELLI, et al., 2002; CARNEIRO, 2003; BETTI, 2004; DA CRUZ, et al., 2007).
A área de tecido ósseo neoformado nos defeitos implantados com osso
orgânico foi significativamente menor no período de 30 dias quando comparada com
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os períodos de 60 e 90 dias. Comparando com o grupo controle não houve diferença
significativa em nenhum período. TORRICELLI, et al., (2002) no entanto,
encontraram que o emprego de matriz óssea orgânica causou um aumento
significativo na formação óssea comparado ao grupo controle, mas é oportuno
salientar que os autores trabalharam com defeitos menores, que aqueles produzidos
neste trabalho.
Empregando a matriz orgânica em defeitos de tamanho crítico, em calvária de
ratos, DA CRUZ, et al., (2007), observaram que o material foi reabsorvido
lentamente e serviu como um arcabouço, favorecendo a angiogênese, migração e
adesão celular. Ao empregar essa matriz em defeitos segmentares em fêmures de
coelhos, CONCANNON; BOSCHERT; PUCKETT, (1997), verificaram que em todos
os animais que receberam a matriz orgânica, o espaço foi totalmente preenchido
com osso neoformado após 6 a 8 semanas, porém, a referida matriz não foi tão
eficiente quando comparada com o osso autógeno. Por outro lado BIGHAM, et al.,
(2008), observaram, em um modelo experimental similar ao anteriormente citado,
que o reparo do defeito quando empregado essa matriz foi tão rápido quanto com o
osso autógeno.
O GenMix é um biomaterial composto por uma associação de matriz
inorgânica e orgânica do osso bovino, acrescido de aglutinante de colágeno, que
facilita a manipulação do material quando misturado ao soro ou sangue. A proposta
deste material é que se tenha um tempo total de reabsorção menor, além de agregar
propriedade osteocondutora da matriz inorgânica e a possível propriedade
osteoindutora da matriz orgânica.
Em nenhum espécime do nosso trabalho, em que utilizamos esse biomaterial,
foi detectado reação antigênica, atestando de fato sua biocompatibilidade. Outro
fator observado foi a capacidade osteocondutora do material, observado em menor
proporção quando comparado com a matriz puramente inorgânica, justamente pelo
fato de apresentar uma menor quantidade da mesma. STEIN; SILVA; DA SILVA,
(2009), utilizaram o GenMix em fêmures de ratos, e constataram em seus resultados
trabéculas ósseas formadas em íntimo contato com as partículas inorgânicas e
quanto ao composto orgânico, este parece não ter apresentado nenhuma ação
osteoindutora. PRATA, (2010), implantou o GenMix em alvéolos de ratos, e verificou
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que a referida matriz não apresentou a propriedade osteoindutora sugerida por
alguns relatos da literatura, portanto deve ter atuado apenas como osteocondutora.
Ainda nesse estudo, o autor observou menor formação de osso nos animais em que
utilizou o

GenMix,

isoladamente

ou

associado

ás células-tronco,

quando

comparados com o grupo que recebeu osso autógeno. STEIN; SILVA; DA SILVA,
(2009) verificaram também que o enxerto autógeno proporcionou um reparo ósseo
muito superior quando comparado com o GenMix. SICCA, et al., (2008) ao utilizar
um biomaterial composto (matriz óssea bovina inorgânica, orgânica, um pool de
BMP’s e colágeno) para realizar levantamento de seio maxilar em coelhos,
observaram que houve infiltrado inflamatório apenas no período de duas semanas
iniciais, exclusivamente em torno do componente orgânico do biomaterial e
coincidentemente houve um retardo no processo de reparo ósseo, sugerindo que a
resposta inflamatória levou à rápida reabsorção do material, eliminando a potencial
capacidade osteoindutora das BMP’s presentes na matriz óssea desmineralizada.
Ao utilizar o mesmo biomaterial em defeitos segmentares de tíbias de ovinos,
TEIXEIRA, et al., (2007) verificaram após 90 dias, que a quantidade de neoformação
óssea foi menor e mais imatura quando comparado com enxerto autógeno.
Em nosso experimento constatamos que a área de neoformação óssea foi
significativamente maior nos períodos de 60 e 90 dias quando comparados ao
período de 30 dias. Ao compará-lo com o grupo controle não apresentou diferença
estatisticamente significante em nenhum período. De acordo com PRATA, (2010), a
utilização dessa matriz composta nos alvéolos de ratos causou retardo significativo
na reparação alveolar.
A associação de matrizes ósseas a outros componentes para desenvolver
novos biomateriais ainda precisa de estudos aprofundados, visto que ainda é um
tema controverso na literatura. Em seu estudo DA COSTA FILHO; TAGA; TAGA,
(2001) observaram que o “pool” de BMP’s e as proteínas não colágenas do osso
provocaram um efeito inibitório sobre a osteogênese. Desse modo afirmaram que os
biomateriais sem as BMP’s, particularmente o osso bovino desproteinizado,
proporcionaram um substrato favorável à formação óssea. Já FERREIRA, et al.,
(2004) ao utilizar um enxerto ósseo bovino composto Gen Pro®, composto por um
“pool” de proteínas morfogenéticas bovinas, ligado a hidroxiapatita sintética
absorvível microgranulada, em defeitos de tamanho crítico em calvaria de ratos,
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observaram que esse biomaterial promoveu a formação de reação granulomatosa
tipo corpo estranho e inibiu profundamente a neoformação óssea. Assim os autores
sugeriram, que a hidroxiapatita sintética microgranular não é um bom carreador para
as BMP’s expressarem o seu potencial indutor.
Em relação ao emprego do sulfato de cálcio, já é bem esclarecido que esse
material atua apenas como osteopreenchedor, bloqueando a invaginação do tecido
conjuntivo e permitindo que haja reparo ósseo adequado (SOTTOSANTI, 1992;
PECORA, et al., 1997; STROCCHI, et al., 2002; STUBBS, et al., 2004; PETERS, et
al., 2006), fato confirmado por nosso estudo, haja visto que, de acordo com o nossos
resultados o sulfato de cálcio atuou como uma barreira eficiente, pois nos três
períodos observados não se constatou a proliferação de tecido conjuntivo para o
interior da cavidade óssea. Esse resultado está em desacordo com aqueles obtidos
por MAEDA, et al., (2007), que em um modelo experimental similar ao nosso,
verificaram que houve a formação de tecido conjuntivo fibroso avançando para o
interior do defeito nos casos preenchidos com o mesmo sulfato de cálcio utilizado
por nós, no período de 30 dias. O autor atribuiu esse fato à rápida reabsorção do
material, pois após 30 dias não foi mais possível detectar a presença de sulfato de
cálcio na área do defeito. Não podemos evidenciar se esse material apresentou
ação osteocondutora, como sugerida por KIM, et al., (1998), pois em nenhum
período constatamos a presença do material na área enxertada.
É conhecido que o sulfato de cálcio leva cerca de 4 semanas para ser
reabsorvido, da mesma forma não detectamos após 30 dias e tampouco nos demais
períodos, resquícios do material implantado, assim como STROCCHI, et al., (2002);
YOSHIKAWA, et al., (2002); ORSINI, et al., (2004). Aliás ORSINI, et al., (2004), ao
avaliar o reparo de defeitos ósseos, utilizando partículas e pasta de sulfato de cálcio,
constataram que após duas semanas, o sulfato de cálcio ainda estava presente no
dois grupos. Porém após quatro semanas, foi praticamente reabsorvido por
completo e substituído por osso neoformado, e em nenhum dos espécimes foram
verificadas células inflamatórias presentes. Os autores não identificaram diferença
na resposta tecidual, com as duas formas de sulfato de cálcio utilizadas, assim como
STUBBS, et al., (2004). Já CONEGLIAN, (2007) ao implantar sulfato de cálcio em
alvéolos de ratos por 7, 15 e 30 dias, observou que em todos os períodos
experimentais, apareceram resíduos do sulfato de cálcio di-hidratado na forma de
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conglomerados basofílicos com aspecto granulado, porém houve uma redução na
sua quantidade conforme aumentava o período de observação. Além disso, é
importante ressaltar que o referido autor detectou ao redor ou no interior desses
conglomerados, a presença de macrófagos e células gigantes multinucleadas,
células essas responsáveis pela fagocitose do material, mostrando assim a tentativa
do organismo de reabsorver o mesmo. Por outro lado STUBBS, et al., (2004) ao
implantarem sulfato de cálcio em defeitos criados em tíbia de coelhos, encontraram
o material no defeito após 3 e 6 semanas da cirurgia, sendo que a reabsorção
completa foi vista somente após 12 semanas. DE LEONARDIS; PECORA, (2000)
constataram que algumas partículas de sulfato de cálcio foram observadas após 6
meses e praticamente não foi detectada após 9 meses.
Neste trabalho o período de 60 dias, apresentou neoformação óssea que não
foi significativamente maior que o período de 30 dias, porém apresentou cortical
óssea neoformada, menos espessa que a cortical periférica ao defeito. Já no
período de 90 dias a área de formação óssea foi maior (P < 0,05) que os dois
períodos anteriores, apresentando uma cortical óssea mais bem definida. Esses
resultados mais uma vez não estão de acordo com MAEDA, et al., (2007), no qual o
grupo controle, preenchido somente com o coágulo sanguíneo, a ocorrência de
neoformação óssea foi mais intensa do que nos grupos com sulfato de cálcio, em
todos períodos de avaliação, porém é importante ressaltar que esse autor realizou
apenas análise descritiva dos fenômenos neoformativos.
Na comparação com os demais grupos o sulfato de cálcio (grupo 4) não
apresentou diferença significativa nos períodos de 30 e 60 dias, somente apresentou
neoformação óssea superior (P < 0,05), quando comparado com o grupo 2 e grupo 5
no período de 90 dias. PETERS, et al., (2006) observaram que em defeitos
metafisários de ovinos de tamanho não crítico, o sulfato apresentou maior
quantidade de osso neoformado do que no grupo controle após 12 semanas. MELO,
et al., (2005) ao implantar esse biomaterial em tíbias de ratos, verificaram aos 30
dias menor formação óssea do que o grupo controle.
Uma possível explicação para os bons resultados apresentados pelo sulfato
de cálcio, seria a presença de mais vasos sanguíneos nos locais tratados com esse
material, como demonstrado por STROCCHI, et al., (2002) que realizaram um
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estudo em coelhos avaliando a densidade angioblástica em locais tratados com
sulfato de cálcio e osso autógeno, e verificaram uma maior quantidade de vasos
sanguíneos quando utilizado o sulfato de cálcio. Assim esses autores sugeriram que
esse material é capaz de promover um aumento na angiogênese local, favorecendo
o processo de reparo.
É importante relatar o estudo de APAYDIN; TORABINEJAD, (2004) que
avaliaram o efeito do sulfato de cálcio em relação à deposição do cemento e tecido
ósseo após cirurgia parendodôntica em cães. Demonstraram que o sulfato de cálcio
não apresentou efeitos negativos, porém não intensificou o reparo ósseo ou dentoalveolar, outro ponto observado foi que ele não alterou as propriedades do MTA.
YOSHIKAWA, et al., (2002), também utilizaram o sulfato de cálcio em cirurgia
parendodôntica em cães, e observaram que o reparo ósseo foi similar a do grupo
com membrana e-PTFE e superior ao controle. MURASHIMA, et al., (2002),
utilizaram o mesmo modelo experimental e o sulfato de cálcio foi efetivo para a
regeneração óssea de defeitos extensos incluindo os do tipo túnel, porém foi menos
efetivo em defeitos que comunicavam com o sulco gengival.
Com base em nossos resultados, podemos inferir que os biomateriais
empregados neste estudo, de acordo com suas características, constituem opções
como osteopreenchedores e/ou osteocondutores, variado quanto ao tempo de
reabsorção. Todavia, são biocompatíveis e não interferem no processo de reparo
ósseo. Porém estudos complementares com mais variáveis serão necessários para
esclarecer de forma abrangente as reais propriedades biológicas e a aplicabilidade
destes biomateriais.
Certamente que os resultados obtidos neste estudo, não devem ser
diretamente extrapolados aos humanos, no entanto, no que se refere à cirurgia
parendodôntica, podemos pressupor que assim como nos defeitos em tíbias de
coelhos, os biomateriais empregados apresentaram um comportamento aceitável,
atuando principalmente de modo a conter a proliferação de tecidos circunjacentes ao
defeito, e mesmo em alguns casos conduzindo a neoformação óssea. Mas, há que
se considerar, que qualquer material introduzido no interior de um defeito pode
atrasar o reparo, assim deve-se ponderar quanto a real necessidade de se aplicar
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esses biomateriais, visto que em defeitos de menores proporções, o próprio
organismo, através do coágulo sanguíneo, é capaz de promover o reparo.
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7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos com a metodologia desenvolvida permitiram concluir
que:

-

Os biomateriais utilizados não demonstraram resultados superiores ao
coágulo sanguíneo, exceto o sulfato de cálcio di-hidratado aos 90 dias.

-

O GenMix não apresentou diferença estatisticamente significante ao
GenOx Inorg, GenOx Org e o sulfato de cálcio, quanto ao processo de
neoformação óssea.

-

O GenOx Inorg e o composto inorgânico do GenMix demonstraram
morfologia compatível com a função de osteocondução.

-

Tanto o GenOx Org quanto o sulfato de cálcio di-hidratado foram
completamente reabsorvidos antes de 30 dias.
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