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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios para o tratamento de defeitos ósseos extensos na 

região bucomaxilofacial têm sido o desenvolvimento de um biomaterial substituto 

ósseo ao enxerto autógeno. No presente trabalho avaliou-se a formação óssea e a 

biodegrabilidade do osso desproteinizado bovino Bio-Oss® e do seu similar GenOx 

Inorg® e da cerâmica bifásica GenPhos® XP no processo de reparo de defeitos 

ósseos cranianos em coelhos, comparativamente ao osso autógeno (controle 

positivo) e coágulo sanguíneo (controle negativo). Foram realizados cirurgicamente 

defeitos bilaterais de 8-mm de diâmetro nos ossos parietais de 39 coelhos. A seguir 

os defeitos foram preenchidos aleatoriamente com 0,1cm3 de material ou coágulo 

conforme cada grupo de tratamento. Após os períodos de 4, 8 e 24 semanas os 

crânios foram coletados, analisados no microtomógrafo e processados 

histologicamente. O percentual de volume do defeito ocupado pelo material e osso 

neoformado foi avaliado pela microtomografia e histomorfometria, enquanto que, 

para a medula óssea, tegumento e tecido conjuntivo, apenas pela análise 

histomorfométrica. Os resultados quantitativos obtidos foram comparados 

estatisticamente pela ANOVA a dois critérios (período e tratamento) e teste de 

Tukey com p<0,05. A intensidade da associação linear dos dados microtomográficos 

e histomorfométricos avaliada pelo coeficiente de correlação de Pearson, mostraram 

correlação moderada a forte. Nos períodos iniciais de reparo (30 e 60 dias), os 

defeitos tratados com Bio-Oss®, GenOx® Inorg e GenPhos® XP apresentaram 

manutenção do volume do material enxertado (Vvi médio de 34% ) e formação 

óssea menor e mais imatura em relação grupo autógeno (Vvi = 22% vs. 32% no 

grupo autógeno). No período mais tardio (180 dias) a quantidade de formação óssea 

foi estatisticamente similar nos grupos Bio-Oss® (Vvi = 27%), GenOx® Inorg (Vvi = 

26%) e GenPhos® XP (Vvi = 20%) porém, o GenOx® Inorg promoveu a formação de 

um tecido ósseo mais organizado e com maior acúmulo de 

biomaterial+osso+medula óssea (Vvi = 67,9%) comparado ao GenPhos® XP (Vvi = 

58,9%) e Bio Oss (Vvi = 55,6%) mas, inferior ao do enxerto autógeno (Vvi = 78%). 

Os resultados aqui obtidos permitem concluir que o osso autógeno promove rápida 

formação e maturação óssea, porém não consegue promover o reestabelecimento 

completo da díploe removida cirurgicamente. Os materiais BioOss, GenOx® Inorg e 

GenPhos® XP são excelentes materiais osteocondutores levando a formação óssea 

em toda extensão do defeito, sendo o GenOx® Inorg o que apresenta menor grau de 

reabsorção e maior e melhor preenchimento do defeito. 

 

Palavras-chave: Hidroxiapatita, Biomaterial, Cerâmica bifásica de Cálcio  



 

 
 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Microtomographic and histomorphometric evaluation of bone repair in rabbit 

cranial defects treated with different graft materials 

 

One major challenge for treatment of critical size defects in maxillofacial region has 

been the development of a substitute biomaterial to the autogenous bone grafts. In 

present study we evaluated the bone formation and biodegradability of deproteinized 

bovine bone Bio-Oss® and GenOx® Inorg, and biphasic calcium phosphate GenPhos 

XP® during bone repair process in rabbits cranial defects compared to autogenous 

bone (positive control) and blood clot (negative control). In parietal bone of 39 rabbits 

were made bilateral 8-mm diameter defects, which were filled randomly with 0,1cm3 

material or clot as each treatment group. After periods of 4, 8 and 24 weeks skulls of 

animals were collected, analyzed the MicroCT scanner and histologically processed. 

The percentage of defect volume occupied by biomaterial and new-formed bone 

were assessed by histomorphometry and microtomography, while the bone marrow, 

connective tissue and tegument only by first analysis. The quantitative data were 

compared by two-way ANOVA analysis (time and treatment) and Tukey's test at p 

<0.05. The intensity of the linear association of MicroCT and morphometric data 

evaluated by the Pearson correlation coefficient, showed moderate to strong 

correlation. In the early repair periods (30 and 60 days), the defects treated with Bio-

Oss, GenOx® Inorg and GenPhos® XP showed maintenance of the graft material 

volume (average Vvi of 34%) and lower and more immature bone compared 

autograft group (Vvi = 22% vs. 32% in the autograft group). In the later period (180 

days) the amount of bone formation was statistically similar to the groups Bio-Oss® 

(Vvi = 27 %), GenOx® Inorg (Vvi = 26%) and GenPhos® XP (Vvi = 20%) however, the 

bone formation in GenOx® Inorg was more organized and with greater accumulation 

of particles + bone tissue + bone marrow (Vvi = 67.9%), when compared to 

GenPhos® XP (Vvi = 58.9%) and Bio-Oss® (Vvi = 55.6%) but lower than the autograft 

(Vvi = 78%). It was concluded that the autogenous bone promotes rapid bone 

formation and maturation, but cannot promote the complete reestablishment of diploe 

surgically removed. The Bio-Oss®, GenOx® Inorg and GenPhos® XP are excellent 

osteoconductive materials leading to bone formation in the full extent of the defects, 

and the GenOx® Inorg showing less absorption promotes more and better defect 

filling. 

 

 

Keywords:  Hydroxyapatite, Biomaterial, Biphasic calcium phosphate 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A reparação de defeitos ósseos de tamanho crítico na região bucomaxilofacial 

e a sua recuperação morfofuncional ainda constituem um grande desafio para os 

cirurgiões que atuam nessa área (Corbella et al., 2015). É sabido que traumas, 

tumores e doenças infecciosas ou congênitas frequentes nessas regiões 

comprometem as suas funções básicas, e limitam a proteção física de estruturas 

anatômicas importantes ali presentes (Hobar, Hunt e Antrobus, 2003; Kadota et al., 

2008). Assim, 6% de cerca de 1,6 milhões de enxertias ósseas realizadas 

anualmente nos EUA estão relacionadas ao restabelecimento das funções ósseas 

nas regiões craniofaciais (Petrovic et al., 2012). 

Ao longo dos anos, diferentes materiais de enxerto ou técnicas cirúrgicas têm 

sido desenvolvidos e utilizados como alternativa eficaz no tratamento desses 

defeitos ósseos. Dentre eles destaca-se o osso autógeno, considerado o padrão 

ouro entre os materiais de enxerto para procedimentos de reconstrução óssea por 

ser o único a possuir propriedades biológicas essenciais como osteogênese, 

osteocondução e osteoindução, além de estar isento de quaisquer reações 

imunológicas (Tadic e Epple, 2004; Issa et al., 2015). No entanto, apesar dessas 

inegáveis vantagens biológicas, vários pesquisadores têm salientado alguns 

inconvenientes na sua utilização, como: necessidade de internação hospitalar e 

anestesia geral, riscos de complicações durante a cirurgia, maior período de 

convalescência, tamanho da área doadora insuficiente, maior risco de infecções na 

área doadora e aumento da morbidade, o que tem levado a alguns clínicos 

reconsiderem a sua utilização (Sbordone et al., 2009; Tovar et al., 2014; Pilipchuk et 

al., 2015). 

Nesse sentido, nas últimas décadas a comunidade científica vem buscando o 

desenvolvimento de biomateriais ósseosubstitutos alternativos com a eficiência 

próxima ou similar ao do enxerto autógeno, capazes de propiciar o fechamento 

completo de um defeito ósseo de tamanho crítico com um novo tecido com 

características morfofuncionais mais próximas possíveis do tecido normal (Campana 

et al., 2014; Delgado-Ruiz, Calvo Guirado e Romanos, 2015). 
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Desta maneira, pesquisas com a utilização de enxertos alógenos, xenógenos 

e materiais sintéticos osteosubstitutos ganharam força (Legeros, 1993; Fariña et al., 

2008; Campana et al., 2014; Delgado-Ruiz, Calvo Guirado e Romanos, 2015), 

eliminando o trauma adicional ao paciente provocado pela coleta do (Pilipchuk et al., 

2015). 

Dentre esses materiais, o mais amplamente utilizado na atualidade é o osso 

xenógeno de origem bovina, designado de matriz óssea inorgânica ou osso 

inorgânico (Accorsi-Mendonça et al., 2011; Rocha et al., 2011; Manfro et al., 2014; 

Rocha et al., 2014; Issa et al., 2015). A produção do osso inorgânico bovino ocorre 

por meio de um processo de desproteinização de osso esponjoso bovino a altas 

temperaturas e de procedimentos químicos de limpeza resultando na completa 

eliminação das proteínas do osso e na produção de uma matriz óssea mineral 

predominantemente de hidroxiapatita natural, porosa e não antigênica (Accorsi-

Mendonça et al., 2011).  

O osso inorgânico bovino mais utilizado e estudado é o produto comercial 

conhecido por Bio-Oss®, o qual possui uma literatura extensa em estudos pré-

clínicos e clínicos na área da odontologia  (Piattelli et al., 1999; Busenlechner et al., 

2008; Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; Jensen, Schou, Svendsen, et al., 

2012; Manfro et al., 2014; Tovar et al., 2014), e é considerado hoje referência ou 

padrão-ouro entre os materiais de enxerto não autógeno (Araújo, Linder e Lindhe, 

2009; Araújo e Lindhe, 2009; Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; Manfro et 

al., 2014; Tovar et al., 2014). O Bio-Oss® é um material importado de origem bovina, 

de custo relativamente elevado, que apresenta excelente biocompatibilidade e lenta 

reabsorção. A sua característica de ser constituído por uma hidroxiapatita natural 

com cristalinidade e composição química semelhante a da matriz inorgânica do osso 

humano, permite-lhe possuir uma alta capacidade osteocondutora e funcionar como 

um arcabouço necessário para a neoformação capilar e de tecido perivascular, a 

migração de células progenitoras ósseas oriundas do leito receptor e a neoformação 

óssea (Su-Gwan, Hak-Kyun e Sung-Chul, 2001; Accorsi-Mendonça et al., 2008; 

Accorsi-Mendonça et al., 2011). 

Outra classe de biomateriais ósseosubstitutos que tem emergido e ganhado 

grande destaque na literatura são a das cerâmicas sintéticas a base fosfato de cálcio 
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- hidroxiapatita (HA), β-fosfato tricálcio (β-TCP) ou a mistura de ambos (HA/β-TCP). 

Por possuírem biocompatibilidade, bioatividade e alta capacidade osteocondutora, 

esses materiais permitem que o osso neoformado se integre diretamente as suas 

superfícies sem a interposição de qualquer outro tipo de tecido (Daculsi e Legeros, 

1996; Park et al., 2009; Dutta et al., 2015).   

Apesar da HA e β-TCP pertencerem a esta classe, que é a mais utilizada em 

cirurgias reconstrutivas, atualmente as cerâmicas bifásicas de HA/β-TCP (biphasic 

calcium phosphate – BCP) têm sido muito estudadas em ensaios pré-clínicos e 

clínicos, e o seu uso incentivado por promover uma melhor estabilidade e 

precocidade na formação óssea, quando comparadas a HA e a β-TCP isoladamente 

(Schwarz et al., 2007; Iezzi et al., 2012; Campana et al., 2014; Dahlin et al., 2015; 

Dutta et al., 2015; Kitayama et al., 2015).  As cerâmicas bifásicas de fosfato de 

cálcio (BCP) apresentam alta bioatividade e osteocondutividade e exibem uma fase 

de reabsorção mais lenta ou mais estável, referente a porção HA que atua  como 

suporte para a migração de células e deposição de matriz óssea, e uma fase de 

reabsorção mais rápida ou mais solúvel, a porção β-TCP, que disponibiliza maior 

porosidade para o crescimento vascular e ósseo (Legeros, 1993; Daculsi et al., 

2003; Fariña et al., 2008). As propriedades biológicas das BCPs estão diretamente 

ligadas a relação HA/β-TCP, mas apesar de várias relações já terem sido testadas, a 

proporção ótima ainda é uma incógnita na literatura (Giannoudis et al., 2005; De 

Oliveira et al., 2008; Fariña et al., 2008; Lee, Loo e Rohanizadeh, 2014; Dahlin et al., 

2015). Vários produtos comerciais de BCPs têm sido estudados e amplamente 

utilizados para tratamento de diferentes tipos de lesões ósseas, mas a totalidade 

desses produtos é importada e de custo relativamente elevado. 

Convém salientar que, embora a composição, morfologia e topografia da 

superfície dessas cerâmicas fornecerem uma plataforma osteocondutora para 

promover a formação óssea em sua superfície, o seu comportamento biológico está 

diretamente relacionado com suas características físicas e químicas (Reynolds, 

Aichelmann-Reidy e Branch-Mays, 2010; Wang et al., 2013; Lee, Loo e 

Rohanizadeh, 2014). 

Um produto de osso inorgânico bovino similar ao Bio-Oss® produzido no 

Brasil, é o comercialmente conhecido por GenOx® Inorg. De custo relativamente 
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mais acessível, o GenOx® Inorg apresenta também excelente biocompatibilidade, 

lenta reabsorção e alta propriedade osteocondutora, fornecendo um suporte 

favorável a integração do osso neoformado ao material (Zambuzzi et al., 2005; 

Bernabé et al., 2012; Manfro et al., 2014; Rocha et al., 2014). Os poucos estudos 

pré-clínicos (Cestari et al., 2009; Rocha et al., 2011; Bernabé et al., 2012; Manfro et 

al., 2014; Rocha et al., 2014) relatam resultados promissores com o uso desse 

biomaterial, porém a  sua real eficiência  precisa ser reforçada através de um maior 

número de pesquisas. 

Mais recentemente foi lançado no mercado um novo produto fabricado no 

país, a BCP porosa na proporção HA/β-TCP 70:30 (GenPhos XP®), que em 

pesquisa inicial desenvolvida em nosso laboratório (artigo submetido a publicação) 

mostrou alta capacidade osteocondutora e de reparação óssea com a formação de 

tecido ósseo similar ao promovido pelo enxerto autógeno. 

Com base no que foi apresentado, fica claro a importância da realização de 

novas pesquisas utilizando os produtos similares nacionais a fim de alicerçar uma 

literatura a seu respeito, que permita um maior número de profissionais utilizá-los em 

suas cirurgias e com maior certeza que os resultados esperados possam ser 

alcançados. Deste modo, o atual trabalho busca investigar em longo prazo em 

coelhos, a dinâmica do processo de reparo ósseo de defeitos cranianos de tamanho 

crítico tratados com as cerâmicas GenOx® Inorg e GenPhos XP® (HA/TCPp 70:30), 

em comparação as duas maiores referências na literatura, o Bio-Oss® e o enxerto 

autógeno, utilizando-se de avaliação histomorfométrica associada a análise 3D pela 

microtomografia computadorizada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Nesse capítulo serão apresentados os estudos mais relevantes relacionados 

ao tema aqui abordado, proporcionando ao leitor as informações sobre o 

embasamento científico que fundamentaram a realização deste experimento.   

A região bucomaxilofacial é estruturalmente constituída por um esqueleto de 

tecido ósseo e cartilaginoso dando suporte a músculos, ligamentos, glândulas, pele 

e anexos e outras estruturas. Apresenta-se ricamente vascularizada e inervada por 

uma gama de vasos e nervos ramificados, dispostos nas diferentes regiões 

anatômicas da cabeça (Pagni et al., 2012). 

Vários fatores, especialmente as doenças periodontais (Gaetti-Jardim Júnior 

et al., 2010), podem promover a reabsorção severa do osso alveolar na mandíbula e 

maxila, levando em casos extremos a perda dos elementos dentários (Hobar, Hunt e 

Antrobus, 2003; Hunt e Hobar, 2003; Kadota et al., 2008; Wang et al., 2012; Farré-

Guasch et al., 2015).  

Após exodontia, no período de 6 meses, o rebordo alveolar passa por 

alterações dimensionais significantes de redução na espessura e altura óssea de, 

respectivamente, 3,8mm e 1,24 mm (revisão sistemática de (Brägger et al., 2011). 

Assim, segundo os autores a extração de um dente estimula os eventos de 

neoformação óssea no alvéolo, mas a quantidade total de tecido ósseo neoformado 

dificilmente alcança o nível ósseo dos dentes adjacentes, revelando que sempre há 

uma perda óssea nesse caso. 

Nesse contexto, a perda do volume ósseo na região anterior da maxila 

corresponde a 25% no primeiro ano, sendo que a estimativa aumenta para 40% a 

60% até o terceiro ano após a exodontia (Ashman, 2000). Já na região posterior, a 

perda alveolar corresponde a 50% de volume no mesmo período (Misch, 2000). 

Essa perda óssea na região posterior da maxila é potencializada por uma perda 

também na face sinusal do osso devido a um processo de pneumatização do seio 

maxilar, que pode atingir um grande volume, dificultando de sobremaneira a 

colocação de implantes dentários na região (Van Den Bergh et al., 2000) 
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Para correção dessas deficiências e de outros defeitos ósseos extensos na 

região craniomaxilofacial, como, por exemplo, os decorrentes de acesso cirúrgico, 

ressecção de tumores ou traumas, é necessário tratamento utilizando materiais de 

enxerto (Ashman, 2000; Mardas et al., 2011; Stavropoulos et al., 2012; Corbella et 

al., 2015). 

Vários tipos de materiais de enxerto têm sido utilizados para esses 

tratamentos, podendo ser classificados de acordo com a sua origem em: a) 

autógeno – o osso é obtido de uma área extra ou intraoral do próprio paciente 

durante a cirurgia; b) alógeno - o osso é obtido de outro indivíduo da mesma espécie 

em um banco de tecidos e orgãos; c) xenógeno – o osso é obtido de outra espécie 

animal, mais comumente o boi; e d) aloplástico - o material de enxerto é produzido 

sinteticamente em laboratório. 

Dentre os enxertos acima citados, o autógeno ou autoenxerto ainda é a 

melhor opção no tratamento regenerador de defeitos ósseos bucomaxilofaciais, 

sendo considerado o padrão ouro na literatura, principalmente, por ser o único a 

possuir concomitantemente as propriedades biológicas de osteogênese, 

osteocondução e osteoindução, bem como, biocompatibilidade e ausência completa 

de (Legeros, 2002; Sàndor, Kainulainen, et al., 2003; De Oliveira et al., 2008; Pagni 

et al., 2012; Delgado-Ruiz, Calvo Guirado e Romanos, 2015; Farré-Guasch et al., 

2015; Issa et al., 2015). 

A osteogênese é uma característica exclusiva do enxerto autógeno, sendo 

definida como o crescimento ósseo derivado de células viáveis transferidas dentro 

do enxerto. Esses osteoblastos que se mantiveram viáveis no enxerto, além de 

sintetizarem a nova matriz óssea, participam ativamente da regulação da 

osteoclastogênese pela expressão do RANKL e OPG (Cardoso et al., 2006). Uma 

vez enxertados, diferentes conjuntos de mediadores moleculares interagem com 

células residentes e circulantes no local para coordenar a cascata de reparação. 

Além dessa estimulação local, à medida que o osso enxertado é reabsorvido pelos 

osteoclastos, juntamente com o osso da parede do defeito, fatores de crescimento 

armazenados na matriz óssea são liberados e estimulam a diferenciação das celulas 

mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. Esse processo de estimulação, 

proliferação e diferenciação celular por meio de citocinas caracteriza o que se 
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conhece por osteoindução (Giannoudis et al., 2005). A capacidade das partículas 

enxertadas servirem de anteparo para a migração e diferenciação de células e 

deposição de matriz óssea em sua superfície, e de arcabouço para o crescimento 

tanto de novos vasos sanguíneos, como de novo tecido ósseo, representa a 

osteocondução (Carvalho et al., 2002; Dimitriou et al., 2011; Handa et al., 2012; 

Delgado-Ruiz, Calvo-Guirado e Romanos, 2015) 

Assim, um número significante de trabalhos pré-clínicos tem sido publicado 

reportando a utilização desse tipo de enxerto em defeitos ósseos na região 

craniomaxilofacial (Jensen et al., 2007; Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; 

Petrovic et al., 2012; Stavropoulos et al., 2012; Delgado-Ruiz, Calvo Guirado e 

Romanos, 2015; Issa et al., 2015). 

 Na área odontológica, o uso de autoenxertos tem sido mais frequentemente 

associado a cirurgias de reconstrução maxilar previamente a colocação de implantes 

dentários, regeneração periodontal e  reconstrução de rebordo alveolar em fissuras 

palatinas congênitas (Finkemeier, 2002; Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; 

Khojasteh et al., 2014). Outros defeitos, como os decorrentes de traumas graves na 

mandíbula, também vêm sendo reparados com o emprego de enxerto ósseo 

autógeno  para sua reconstrução estética e funciona (Zemann et al., 2007).  

Sanz-Sánchez et al., (2015), em uma revisão sistemática sobre cirurgias para 

aumento de rebordo alveolar, reportaram que o mais utilizado nesse caso é o 

tratamento com osso autógeno, na forma de blocos ou partículas, podendo 

anteceder ou ser simultaneo a colocação de implantes dentários. Segundo (Sàndor, 

Rittenberg, et al., 2003), existem basicamente duas opções de enxerto autógeno: a 

de osso cortical e a de osso esponjoso. No caso do enxerto esponjoso, devido seu 

arranjo trabecular, a neoformação e reabsorção óssea, assim como a 

neovascularização ocorrem a uma velocidade maior do que no enxerto cortical. 

Neste último, o formato compacto e denso retarda os processos de formação e 

reabsorção óssea, mas fornece estrutura mais rígida e resistente a forças 

mecânicas. Os sítios utilizados para coleta de osso autógeno podem ser intraorais 

como o ramo ascendente e sínfise da mandíbula, e tuberosidade maxilar ou 

extraorais como a crista ilíaca, calvária e tíbia, e sua escolha irá depender do 

tamanho e da geometria do defeito, e da quantidade e qualidade óssea necessária 
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(Herford e Dean, 2011). 

No entanto, apesar de ser considerado o  padrão ouro entre os enxertos, 

vários inconvenientes podem limitar o uso do enxerto autógeno, como: tamanho do 

defeito, escassez de tecido doador, aumento do tempo da cirurgia, procedimento 

mais dispendioso e morbidade significativa na área doadora associada à dor, 

infecção e hematoma local (De Oliveira et al., 2008; Cestari et al., 2009; Dimitriou et 

al., 2011; Pilipchuk et al., 2015). Além do fato da reabsorção do osso autógeno 

enxertado ser um processo imprevisível, podendo ser  reabsorvido pelo organismo 

antes mesmo que a osteogênese tenha sido completada (Dimitriou et al., 2011).  

Desta maneira, a utilização de outros materiais de enxerto, como o osso 

alógeno e os biomateriais osso-substitutos derivados de osso xenógeno e os 

aloplásticos têm emergido como alternativa ao uso do enxerto autógeno. 

Os enxertos alógenos são enxertos ósseos obtidos de cadáveres humanos, 

i.e, de mesma espécie do receptor, porém de genótipo diferente (Jensen e 

Terheyden, 2009). Deste modo, o osso é coletado em um banco licenciado de 

tecidos e órgãos é submetido a vários tratamentos, como: antibióticos, solventes e 

criodesinfecção, e algumas vezes à liofilização, desmineralização ou irradiação com 

o intuito de diminuir sua antigenicidade e preservar suas propriedades indutoras 

(Salai et al., 2000; Nguyen, Morgan e Forwood, 2007; Holtzclaw et al., 2008). Porém, 

a segurança no seu uso quanto ao risco de transmissão de doenças como hepatite e 

HIV, bem como de contaminação bacteriana, tem sido discutida por vários 

pesquisadores (Grover et al., 2011).   

 Os enxertos xenógenos são aqueles provenientes de animais, ou seja, de 

indivíduos de espécies diferentes, como o boi, o porco e o cavalo (Pilipchuk et al., 

2015), sendo o enxerto xenógeno bovino o mais utilizado e o que possui uma maior 

quantidade de estudos prospectivos em humanos e experimentais em animais, 

avaliando aspectos estruturais, mecânicos e de formação óssea (Cordaro et al., 

2008; Jensen e Terheyden, 2009; Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; Manfro 

et al., 2014). 

O processamento do osso bovino pode resultar em dois tipos distintos de 

material: o orgânico e o inorgânico. O material orgânico, por ser proveniente de outra 
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espécie, ter antigenicidade mais pronunciada do que o enxerto alógeno, e risco de 

transmissão de doenças como a encefalopatia espongiforme bovina ou doença da 

vaca louca, requer  um tratamento mais rigoroso (Issa et al., 2015). Atualmente o 

seu uso é limitado pela quase inexistente capacidade osteoindutora e a sua 

relativamente rápida reabsorção (Rocha et al., 2011). Em contrapartida, o material 

inorgânico é um dos mais utilizados e estudados na atualidade. O biomaterial 

designado de matriz óssea inorgânica bovina ou osso inorgânico bovino é uma 

cerâmica natural produzida por um processo de desproteinização de osso esponjoso 

bovino a altas temperaturas (variando de 300 a 1000 °C) com subsequente limpeza 

em soluções químicas, promovendo a eliminação de toda parte orgânica do osso, 

resultando em um material não antigênico, formado predominantemente de HA e 

com a arquitetura natural do osso (Accorsi-Mendonça et al., 2011). Quando 

adequadamente processado esse biomaterial é biocompatível, osteocondutor e 

lentamente reabsorvido  (Campana et al., 2014), e, por assemelhar-se ao osso 

humano, permite a formação óssea nas fases iniciais de reparação, facilitando a 

migração das células da linhagem osteogênica e a deposição do novo osso (Manfro 

et al., 2014). 

Atualmente, vários biomateriais inorgânicos derivados de osso bovino estão 

disponíveis no mercado, como o: Bio-Oss® (Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça), 

GenOx® Inorg (Baumer SA, Mogi-Mirim, Brasil); Endobons® (Merck KGaA, Merck 

Biomaterial, Darmstadt, Alemanha), Keil Bonet® (Braun Milsungen, Melsungen, 

Alemanha), OsteoGraf® (Dentsply, EUA) e Surgi Bonet® (Unilab Surgibone, 

Mississauga, Ontario, Canadá), sendo comercializados na forma de macro e 

microgrânulos e blocos (Zambuzzi et al., 2005).  

 Dentre todos os produtos acima citados, o Bio-Oss® é o biomaterial ósseo-

substituto mais utilizado, com grande sucesso na clínica odontológica de todo o 

mundo. Está no comércio a mais de 20 anos e apresenta uma vasta literatura em 

estudos biológicos, pré-clínicos em animais e clínicos em humanos, sendo 

considerado por muitos como o “padrão ouro” dos biomateriais ósseo-substitutos em 

procedimentos cirúrgicos na odontologia. Suas partículas apresentam dimensões 

regulares com grânulos de 0,25 a 1 mm e poros com dimensões de 20 a 200µm, 

sendo a sua desproteinização realizada a 300 oC (Accorsi-Mendonça et al., 2011). A 

sua arquitetura porosa e características químicas de superfície devidas a sua 
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constituição por cristais de HA natural, permitem-lhes exibir uma alta capacidade 

osteocondutora, atuando como arcabouço para a neoformação de capilares e de 

tecido perivascular e migração de células da linhagem osteogênica do leito receptor 

para a superfície externa e interna das suas partículas (Su-Gwan, Hak-Kyun e Sung-

Chul, 2001; Traini et al., 2008). Com a osteogênese, suas partículas se incorporam a 

estrutura óssea recém-formada, conservando o seu volume em longo prazo.  

Quanto a reabsorção do Bio-Oss® a literatura é controversa (Baldini, De 

Sanctis e Ferrari, 2011), alguns autores relatam que suas partículas não são 

reabsorvidas, sendo incorporadas ao tecido ósseo neoformado no interior dos 

defeitos ósseos(Ewers et al., 2004; Iezzi et al., 2008; Traini et al., 2008), e outros 

relatam que passado meses do reparo, a atividade osteoclástica é observada na 

superfície das partículas, sugerindo uma remodelação  do conjunto osso/partículas, 

o que de certa forma, caracteriza um processo lento de reabsorção e substituição 

(Berglundh e Lindhe, 1997).  

Inúmeras pesquisas têm descrito resultados altamente favoráveis do Bio-Oss® 

em estudos pré-clínicos em calvária de coelhos (Manfro et al., 2014; Tovar et al., 

2014), calvária de mini-porcos (Busenlechner et al., 2008), alvéolos de cães (Araújo 

e Lindhe, 2009), mandíbula de mini-porcos (Rumpel et al., 2006) e mandíbula de 

coelhos (Young, Sandstedt e Skoglund, 1999).  

Na clínica odontológica a utilização do Bio-Oss® está amplamente associada 

a cirurgias de levantamento de seio maxilar (Hallman, Lundgren e Sennerby, 2001; 

Jensen, Schou, Stavropoulos, et al., 2012; Jensen, Schou, Svendsen, et al., 2012; 

Schmitt et al., 2013; Corbella et al., 2015), preservação de rebordo alveolar após 

exodontias  (Mardas et al., 2011), aumento horizontal do rebordo alveolar  

(HAMMERLE et al., 2008), deiscências ósseas associadas a implantes (Bragger et 

al., 2001; Hammerle e Lang, 2001) e defeitos ósseos periodontais  (Stavropoulos et 

al., 2012). 

Para exemplificar o uso do Bio-Oss® na odontologia, os resultados de alguns 

trabalhos desenvolvidos em pacientes serão apresentados a seguir. 

Assim, em estudo histológico de longo prazo de levantamento de seio maxilar 

em 20 pacientes tratados com Bio-oss®, Piatelli et al., (1999) avaliaram biópsias 
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obtidas após  6, 9, 18 meses e 4 anos. As partículas de Bio-Oss® estavam na sua 

maior parte envoltas por osso compacto maduro, sem a presença de gap na 

interface Bio-Oss/osso neoformado. Aos 18 meses e 4 anos, foi possível observar 

osteoclastos em processo de reabsorção das partículas de biomaterial e de osso 

neoformado ao redor. Os resultados indicaram que o Bio-Oss® parece ser altamente 

biocompatível e osteocondutivo e lentamente reabsorvível, e que pode ser usado 

com sucesso como substituto ósseo em procedimentos de levantamente de seio 

maxilar. 

Já  Sartori et al., (2003), em estudo de levantamento de seio maxilar em 

humanos utilizando Bio-oss® e com biópsias realizadas após 8 meses, 2 e 10 anos, 

verificaram histomorfometricamente um aumento altamente significante na formação 

óssea com a quantidade de tecido ósseo (incluindo os espaços medulares) de 

29,8%, 69,7% e 87,7%, respectivamente, no transcorrer dos períodos, associada à 

lenta reabsorção do biomaterial, com as suas partículas circundadas por osso 

lamelar neoformado (SARTORI et al., 2003). 

Mardas et al., (2011) avaliaram a BCP sintética na proporção HA/β-TCP de 

60:40 (Straumann® Bone Ceramic) comparativamente ao Bio-Oss® como grupo 

controle, para verificar a preservação do rebordo alveolar no tratamento de alvéolos 

dentais após extração em 27 pacientes.. Os resultados radiográficos mostraram que 

ambos os biomateriais, combinados a uma membrana de colágeno, preservaram os 

níveis do rebordo alveolar até 8 meses após enxertia. Clinicamente uma redução de 

menos de 1 mm nos níveis ósseos na face interproximal foi observada.  

Um biomaterial de osso inorgânico produzido no país, que tem emergido 

como uma alternativa ao Bio-Oss®, é o GenOx® Inorg (Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, 

Brasil).  Este produto apresenta propriedades físico-químicas e biológicas similares 

ao Bio-Oss®, diferindo deste somente no maior grau de cristalinidade (Accorsi-

Mendonça et al., 2011). O GenOx® Inorg apresenta: formato de partículas de 0,50–

1,0mm, excelente biocompatibilidade, lenta reabsorção, alto grau de cristalinidade 

devido a temperatura de desproteinização de 950-1000 oC e alta capacidade 

osteocondutora (Acoorsi-Mendonça et al., 2011; Cestari et al., 2009; Oliveira et al., 

2008; 2014; Rocha et al., 2014). Mas, ao contrário do Bio-Oss®, a literatura ligada ao 

GenOx® Inorg  ainda é escassa, com poucos trabalhos pré-clínicos e clínicos 
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atestando a sua eficácia (Cestari et al., 2009; Rocha et al., 2011; Bernabé et al., 

2012; Manfro et al., 2014; Rocha et al., 2014), o que ainda dificulta a previsibilidade 

quanto sua aplicação. 

Dentre esses trabalhos, Cestari et al., (2009) em um estudo realizado na 

calvária de Cavia porcellus, mostraram que a utilização do GenOx® Inorg em forma 

de bloco em defeitos cranianos de tamanho crítico promoveu um aumento ósseo 

vertical 3,8 vezes maior comparado à espessura do bloco ósseo removido 

cirurgicamente do local para criação do defeito. A análise histológica e morfométrica 

mostraram que o bloco do GenOx Inorg® exibiu completa osseointegração com as 

bordas do defeito e o volume de novo tecido ósseo foi 148,5% maior comparado ao 

bloco ósseo removido cirurgicamente, enquanto que, nos defeitos preenchidos 

apenas com coágulo sanguíneo, a formação óssea ocupou apenas 21,9% do 

defeito. Os autores concluíram que a macro e microestrutura porosa e a alta 

capacidade osteocondutora do GenOx® Inorg favorecem a formação e o crescimento 

ósseo, sendo uma opção no tratamento de defeito de tamanho crítico e no ganho 

ósseo vertical na região craniomaxilofacial. 

Em outro estudo, Rocha et al., (2011) avaliaram o potencial de reparação do 

GenOx® Inorg, com ou sem uso de plasma rico em plaquetas (PRP), em defeitos 

ósseos de tamanho critico na calvária de coelhos, comparando-os aos defeitos 

tratados somente com coágulo sanguíneo (controle negativo). Após 4 semanas,  os 

autores observaram histologicamente no grupo coágulo que os defeitos foram 

preenchidos com tecido conjuntivo fibroso próximo a região do periósteo, 

apresentando pouca neoformação óssea na periferia. Já nos grupos GenOx® Inorg, 

com ou sem uso do PRP, observou-se a presença moderada de células gigantes 

multinucleadas e neoformação óssea associada as partículas do biomaterial 

localizadas nas regiões periféricas e em algumas centrais, porém, sem apresentar 

diferença estatística em qualquer parâmetro avaliado em relação ao uso ou não do 

PRP. Deste modo, os autores concluíram que o GenOx® Inorg, com ou sem PRP, é  

biocompatível e osteocondutor, e atua também na manutenção do volume ósseo 

ganho. 

Manfro et al., (2014) compararam os ossos inorgânicos Bone-Fill®, GenOx® 

Inorg e Bio-Oss® em calvária de coelhos com a implantação de 4 cilindros de titânio 
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preenchidos aleatoriamente com os biomaterais. Os 8 coelhos foram subdividos em 

dois grupos, sendo 4 coelhos sacrificados após 8 semanas, e os outros após 12 

semanas. A análise dos resultados mostraram maior formação óssea nos 

biomateriais Bio-Oss® e Bone-Fill® em relação ao GenOx® Inorg. 

Nos últimos anos ganhou força o uso de outro tipo de materiais alternativos 

ao osso autógeno, os materiais aloplásticos, onde sobressaem as cerâmicas 

sintéticas de fosfato de cálcio, como hidroxiapatita (HA) e beta fosfato tricálcio (β-

TCP). Essas biocerâmicas exibem biocompatibilidade, osteocondutividade e 

bioatividade e, quando usadas no tratamento de defeitos ósseos, permitem a 

adesão, proliferação, migração e diferenciação de células da linhagem osteogênica, 

além da deposição de matriz óssea diretamente em sua superfície (Legeros, 2008; 

Zimmermann e Moghaddam, 2011). 

Apesar das excelentes propriedades biológicas da HA e do β-TCP em  auxiliar 

a reparação óssea, ambos possuem limitações no seu uso clínico, como substitutos 

ósseos; a HA é mais estável e resistente a força mecânica e a reabsorção por 

osteoclastos, permanecendo por longo tempo no defeito, o que pode limitar a 

quantidade de osso neoformado. Já o β-TCP é mais facilmente reabsorvido e menos 

estável, podendo desaparecer do defeito antes da formação óssea na quantidade 

necessária para o completo reparo (Yip et al., 2015). 

Nos últimos anos, com o intuito de unir as características biológicas 

favoráveis da HA e β-TCP, pesquisadores desenvolveram a chamada cerâmica 

bifásica de fosfato de cálcio (biphasic calcium phosphate - BCP) combinando a HA e 

β-TCP em proporções pré-definidas, que mostrou possuir melhor desempenho na 

formação óssea, do que as cerâmicas HA e β-TCP isoladamente (Ng et al., 2008; 

Castellani et al., 2009; Lambert et al., 2013; Yip et al., 2015). Atualmente, as BCPs 

apresentam-se como os principais biomateriais estudados e empregados na 

reconstituição óssea por apresentar excelente biocompatibilidade e bioatividade,  

boa taxa de dissolução e adsorção de proteínas, e também de criar condições 

teciduais favoráveis ao processo de osteoindução (Daculsi et al., 2003; Deville, Saiz 

e Tomsia, 2006; Park et al., 2009; Dutta et al., 2015). 

Este material é geralmente preparado por sinterização a altas temperaturas e 

a proporção de HA/β-TCP é dependente de fatores tais como: deficiência de cálcio 
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da apatita não sinterizada, temperatura de sinterização, o tempo e o valor de pH do 

precursor. Assim, a sua bioatividade pode ser alterada pela manipulação dessa 

relação (Wang et al., 2014; Dahlin et al., 2015). Neste sentido, vale ressaltar que a 

proporção de HA/β-TCP pode afetar a formação óssea e a taxa de biodegradação 

do material, deste modo, diferentes relações de HA e β-TCP têm sido alvo de 

estudos, mas a relação ótima ainda não foi estabelecida. O conceito da formulação 

das BCPs é baseado no ótimo equilíbrio entre a fase mais estável (HA) e a mais 

solúvel (β-TCP). 

As BCPs têm sido indicadas como material substituto ao enxerto ósseo 

autógeno e alógeno no preenchimento de cavidades cirúrgicas ósseas na 

odontologia, ortopedia e traumatologia (Iezzi et al., 2012; Campana et al., 2014; 

Dahlin et al., 2015; Dutta et al., 2015; Kitayama et al., 2015). Essas cerâmicas por 

serem porosas, com grande quantidade de poros interconectados, podem 

proporcionar a sua fixação biológica/incorporação ao leito ósseo (Daculsi et al., 

2003; Dahlin et al., 2015). 

Li et al., (1997) mostraram que as BCPs são biologicamente mais ativas que 

HA pura, além de facilitar a nova formação óssea. Segundo os autores, esta 

característica do biomaterial pode estar ligada a sua propriedade de dissolução mais 

rápida e também a hidrólise da fase β-TCP, acompanhada pela mudança  estrutural 

e morfológica da fase durante a hidrólise. A presença de íons de Ca2 e OH, na 

estrutura da apatita-TCP permite que moléculas de H2O ocupem estes sítios, 

podendo aumentar a estabilidade da estrutura cristalina apatita-TCP. A apatita 

presente nos ossos é pouco cristalina, não estequiométrica e contém água 

incorporada a rede cristalina, assim a apatita ligada a fase TCP pode estar mais 

próxima a hidroxiapatita mineral encontrada em ossos.  

Em estudo pré-clínico Farina et al., (2008) compararam histologicamente duas 

BCPs com proporções diferentes HA/β-TCP, de 85/15 e 15/85, em alvéolos após 

extração de todos os pré-molares em maxilares de cães. Os resultados mostraram 

maior quantidade de tecido ósseo formado e em menor período de tempo com a 

HA/TCP (15/85), sugerindo que uma maior concentração de β-TCP serviu para 

melhorar a resposta osteocondutora do biomaterial, o que segundo os autores, é 

capaz de provocar aumento na taxa de reabsorção e  bioatividade desses materiais, 
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representando uma vantagem para as cirurgias orais e ortopédicas. 

Em outro estudo pré-clínico, Schwarz et al., (2007) avaliaram a regeneração 

óssea guiada após a aplicação da cerâmica bifásica Straumann® Bone Ceramic 

(HA/β-TCP 60:40) ou de Bio-Oss Collagen® e cobertura com uma membrana de 

colágeno em defeitos tipo deiscência em cães da raça beagle. A análise 

histomorfométrica nas peças coletadas após 1, 4 e 9 semanas, mostraram 

diminuição significante do tamanho do defeito residual, aumento do contato material-

osso neoformado e aumento da área de integração entre as partículas e tecido 

ósseo em ambos os grupos. Os autores concluiram que a cerâmica HA/β-TCP 

(60:40) e o Bio-Oss® podem prover estrutura osteocondutora equivalente para 

procedimentos de regeneração óssea guiada em defeitos  tipo deiscência.  

Recentemente, Dahlin et al., (2015) investigaram a regeneração óssea em 

defeitos criados cirurgicamente na mandíbula de mini-porcos tratados com: nova 

cerâmica bifásica de fosfato de cálcio, composto por grânulos micro estruturados de 

HA/β-TCP 10:90 (Straumann AG®), fosfato de cálcio bifásico não micro estruturada 

de HA/β-TCP 60:40 (Straumann AG®),  e osso bovino desproteinizado (Bio-Oss®; 

Geistlich Biomaterials). Todos os tratamentos foram combinados com a utilização de 

uma membrana de colágeno  como cobertura (BioGide®; Geistlich Biomaterials), 

durante 8 semanas. Todos os três biomateriais apresentaram aumento de volume 

ósseo entre 3 e 8 semanas. A cerâmica HA/β-TCP (10:90) e o Bio-Oss® mostraram 

ao final de 8 semanas, maior quantidade de formação óssea em comparação a 

HA/β-TCP (60:40). A HA/β-TCP (10:90) também exibiu, em ambos os períodos 

avaliados, uma maior porcentagem de volume de partículas restantes do que os 

outros dois grupos. Os autores concluíram que os três materiais de ensaio tiveram 

um bom desempenho em relação a formação óssea após 8 semanas, porém, a 

HA/β-TCP (10:90) mostrou quantidade significantemente maior de osso neoformado, 

com maior volume de enxerto remanescente em comparação aos demais grupos. 

Em relação ao desempenho regenerativo, os três materiais podem ser indicados 

para uso clínico.  

Em estudos clínicos, Cordaro et al., (2008) compararam o osso inorgânico 

bovino  (Bio-Oss®; Geistlich Biomaterials) e uma nova cerâmica bifásica de fosfato 

de cálcio (BCP; Straumann® Bone Ceramic AG®) em 37 pacientes submetidos a  
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cirurgia de levantamento de seio maxilar. As análises histomorfométricas realizadas 

em peças coletadas após  180 e 240 dias não mostraram diferenças 

estatisticamente significantes na quantidade de osso mineralizado neoformado 

(21,6±10,00% para BCP vs. 19,8±7,90% para o Bio-Oss®; P=0,53). O contato osso-

enxerto foi significativamente maior para o Bio-Oss® (48,2±12,9% vs. 34,0±14,0% 

para BCP), enquanto a porcentagem de material remanescente foi significativamente 

menor para grupo BCP (26,6±5,2% vs. 37,7±8,5% para o Bio-Oss®; P = 0,001). Os 

autores concluíram que tanto o Bio-Oss, quanto a BCP, produziram quantidades 

semelhantes de osso neoformado histologicamente similares, indicando que ambos 

os materiais são adequados para o levantamento do seio maxilar visando a 

colocação de implantes dentários. 

Em outro estudo, Cordaro et al., (2008) compararam o volume ósseo e 

processo tecidual de reparo em alvéolos de 27 pacientes preenchidos com BCP 

Straumann® BoneCeramic e com Bio-Oss® e recobertos com membrana de 

colágeno. Depois de 8 meses, durante a reabertura para coleta das biópsias e a 

instalação de implantes, não foram observadas diferenças nas dimensões horizontal 

e vertical da crista óssea residual, em ambos os grupos. A análise histológica das 

biópsias mostrou neoformação óssea nas suas porções apicais  em contato direto 

com partículas de Straumann® Bone Ceramic e de Bio-Oss® e presença de tecido 

conjuntivo fibroso denso ao redor das partículas dos biomateriais nas suas porções 

coronárias. Através dos resultados obtidos, os autores concluíramque ambos os 

materiais apresentam capacidade semelhante de manutenção do volume ósseo 

alveolar. 

Em outro estudo, Mardas et al., (2011) compararam o volume ósseo e 

processo tecidual de reparo de alvéolos de 27 pacientes preenchidos com BCP 

Straumann® BoneCeramic e com Bio-Oss® e recobertos com membrana de 

colágeno. Depois de 8 meses, durante a reabertura para coleta das biópsias e a 

instalação de implantes, não foram observadas diferenças nas dimensões horizontal 

e vertical da crista óssea residual, em ambos os grupos. A análise histológica das 

biópsias mostrou neoformação óssea nas suas porções apicais  em contato direto 

com partículas de Straumann® BoneCeramic e de Bio-Oss® e presença de tecido 

conjuntivo fibroso denso ao redor das partículas dos biomateriais nas suas porções 

coronárias. Os autores concluíram que os resultados sugerem que ambos os 
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materiais apresentam capacidade semelhante de manutenção do volume ósseo 

alveolar. 

Mordenfeld et al., (2014) avaliaram a BCP Straumann® BoneCeramic 60:40 e 

o  Bio-Oss®  no levantamento bilateral de seios maxilares de 11 pacientes, após 8 

meses da colocação de 62 implantes Straumann SLActive. O objetivo primário do 

estudo foi de comparar as taxas de sobrevivência dos implantes e a perda óssea 

marginal, e o secundário de calcular a altura do seio elevado em diferentes pontos 

de tempo. Após 5 anos de carregamento funcional dos implantes com as próteses 

em função, a taxa de sobrevida média dos implantes foi de 93,5% (91,7% para o 

BCP, 91,3% para o Bio-Oss® e 100% para o osso residual); as taxas de sucesso de 

83,3% e 91,3% para o BCP e Bio-Oss®, respectivamente; o nível ósseo marginal 

médio de 1,4 ± 1,2 mm para a BCP e 1,0 ± 0,7 mm para o Bio-Oss®, sem diferença 

estatística significante entre ambos; e redução da altura do seio levantado de 6,6% 

para o BCP e de 5,8% para o Bio-Oss®. Os autores concluíram que o tipo de 

material utilizado para o aumento do assoalho do seio maxilar não teve qualquer 

impacto sobre a taxa de sobrevivência e nível ósseo marginal dos implantes após 5 

anos de carregamento funcional e que a redução da altura do seio elevado foi 

mínima. 

Recentemente uma versão nacional de BCP, com relação HA/β-TCP 70:30, 

foi lançada no mercado. Trabalhos preliminares desenvolvidos em nosso laboratório 

demonstraram resultados promissores quanto a sua utilização como material 

osteocondutor no tratamento de defeitos ósseos (CESTARI et al., 2010; Sanches et 

al., 2016). O trabalho de Sanches et al., (2016), utilizando a nova cerâmica em 

defeito de tamanho crítico (13-9cm) na base da mandíbula de coelhos durante 12 

semanas, mostrou resultados favoráveis de biocompatibilidade, osteocondução e 

osteoindução, sendo a formação óssea semelhante a aquela promovida pelo osso 

autógeno, com a vantagem de menor reabsorção do biomaterial ao final do período 

experimental. 

A utilização de modelos animais para avaliação de novos biomateriais 

estabelecem uma ligação entre os estudos in vitro e os ensaios clínicos e, 

consequentemente, podem ser úteis no estabelecimento de intervenções clínicas 

mais efetivas (Gomes e Fernandes, 2011).  
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Dentre os diferentes animais para teste de biomateriais ósseo-substitutos em 

modelo de defeito craniano, o coelho é uma espécie que se destaca por apresentar 

vantagens no manuseio, rápida maturidade óssea, similaridade na densidade ao 

osso humano, bem como, a possibilidade da criação de múltiplos defeitos, 

diminuindo o erro nas análises (Haddad et al., 2006; Pripatnanont et al., 2007; 

Ascherman et al., 2008). 

Os defeitos cranianos em animais para testes podem ser extensos e definidos 

como de tamanho crítico. Como definição clássica, Schmitz e Holliger (1986; 

1990),consideram como defeito de tamanho crítico uma lesão extensa incapaz de 

reparar-se durante toda a vida do animal, com a formação de aproximadamente 10% 

do volume ósseo perdido.  Na literatura, diferentes tamanhos e formatos são 

apresentados como defeitos de tamanho crítico na calvária de coelhos: 

quadrangulares de 10x10 mm (Gosain et al., 2003; Pripatnanont, Nuntanaranont e 

Vongvatcharanon, 2009); retangulares de 20x10 mm (Ereno et al., 2010; Humber et 

al., 2010); circulares com diâmetro de 10 mm (Xu, Zhi-Ming e Xue-Mei, 2008); 

circulares com diâmetros de 6-8 mm; (Cestari et al., 2009; Rocha et al., 2014) e 

circulares de 15 mm (Nagata et al., 2009; Delgado-Ruiz, Calvo-Guirado e Romanos, 

2015). (Delgado-Ruiz, Calvo-Guirado e Romanos, 2015), ao realizar uma revisão 

sistemática apenas com estudos relacionando defeitos de tamanho critico em 

calvária de coelhos, verificaram variações no diâmetro do defeito de 6-20 mm, sendo 

mais comuns os defeitos centrais de 15 mm, seguido pelos bilaterais com diâmetro 

entre 6-8 mm localizados nos ossos parietais.  

Atualmente, o uso da terminologia defeito de tamanho crítico vem sendo 

contestada por alguns pesquisadores por considerar que, nos muitos modelos 

aceitos, os testes avaliam apenas o ponto final do período experimental e não a 

reparação do defeito durante toda a vida do animal (revisão Delgado-Ruiz et al., 

(2015). Desta maneira, na tentativa de padronizar e diminuir as diferenças 

metodológicas, Cooper et al., (2010) estabeleceram o conceito de “defeito tamanho 

crítico”, em relação ao período experimental vigente da pesquisa. Assim, defeitos 

ósseos menores que 15 mm no coelho podem ser considerados defeitos de 

tamanho critico dependendo do período experimental abordado, o que corresponde 

a períodos superiores a 12 semanas (Delgado-Ruiz, Calvo Guirado e Romanos, 

2015). 
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A avaliação do processo de regeneração de defeitos ósseos pode ser feita 

por método radiográfico e histológico qualitativo e/ou quantitativo. Enquanto nas 

radiografias só é possível verificar, com alguma restrição devido a ocorrência de 

superposição de imagens, o fechamento do defeito por deposição de tecido ósseo e 

a reabsorção do material enxertado; na análise histológica descritiva é possível 

realizar a avaliação do processo celular e tecidual de reparo, detalhando estruturas e 

células, a diferenciação das células ósseas e o local de deposição e quantidade de 

tecido ósseo, e a interface osso neoformado/biomaterial. Por meio da 

histomorfometria é possível quantificar o comprimento, altura, largura, área, volume 

e número de componentes de interesse no tecido (Gomes e Fernandes, 2011).  

Mais recentemente métodos de processamento de imagem 3D através de 

microtomografia computadorizada (Micro-CT), têm sido empregados nos estudos 

sobre reparo ósseo, permitindo a avaliação direta de pequenas estruturas, da 

arquitetura microestrutural e de diferentes parâmetros quantitativos de objetos em 3-

D com bastante precisão e facilidade (Efeoglu et al., 2007). Deste modo, a técnica 

de Micro-CT surge como um possibilidade favorável e complementar a clássica 

técnica histomorfométrica (Park et al., 2011), o que tem condicionado atualmente, na 

grande maioria das pesquisas, a utilização combinada das duas técnicas de 

avaliação.  

Outra possibilidade de estudos utilizando o MicroCT está relacionada a 

caracterização numérica do biomaterial (Malafaya e Reis, 2009), assim como, em 

casos de biomateriais porosos, a definição das dimensões e distribuição dos seus 

poros (Klein et al., 2009) e as suas propriedades físicas de difusão, elasticidade e 

permeabilidade além de suas propriedades mecânicas (Knackstedt et al., 2006). A 

associação dessas informações à capacidade de visualização do crescimento 

tecidual no interior do biomaterial (Knackstedt et al., 2006) permite avaliar com o 

MicroCT  se a dinâmica da osteocondução e/ou osteoindução está ocorrendo e, a 

partir dessas observações, planejar modificações no tamanho e/ou na geometria do 

biomaterial (Klein et al., 2009). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Em vista das informações apresentadas na introdução e na revisão da 

literatura propomo-nos a avaliar o potencial osteogênico e a biodegrabilidade dos 

biomateriais: a matriz óssea inorgânica bovina desproteinizada a 1000ºC (GenOx® 

Inorg) e a cerâmica bifásica HA/β-TCP 70:30 (GenPhos® XP), no processo de reparo 

de defeitos ósseos cranianos em coelhos, comparativamente a matriz óssea 

inorgânica bovina desproteinizada a 300ºC (Bio-Oss®), osso autógeno (controle 

positivo) e coágulo sanguíneo (controle negativo).  

 

Para alcançar esses objetivos far-se-á: 

 

• Avaliar pela microtomografia computadorizada o volume de 

biomaterial/enxerto autógeno e do tecido ósseo neoformado nos 

diferentes grupos e períodos experimentais; de maneira a verificar o tipo 

de tratamento que promove maior formação óssea ao longo do período de 

6 meses. 

 

• Verificar histologicamente a neoformação/remodelação e maturação 

óssea e a presença de medula óssea e tecido conjuntivo ou tecido mole 

oriundo do tegumento adjacente, nos diferentes tratamentos e períodos 

experimentais; de forma a estabelecer um padrão de resposta tecidual 

para cada tipo de tratamento; e também a funcionalidade do biomaterial 

na manutenção de espaço para o reestabelecimento ósseo. 

 

• Quantificar histomorfometricamente a densidade de volume ou percentual 

de volume do defeito ósseo ocupado por cada estrutura 

(biomaterial/enxerto, infiltrado inflamatório, tecido conjuntivo, tecido ósseo 

e medula óssea); de modo a verificar o acúmulo/redução/manutenção das 

diferentes estruturas ao longo dos períodos experimentais para cada tipo 

de tratamento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em 

Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo 

(CEEPA – Proc. N° 20/2013), sendo aprovado em 17 de Junho de 2013 (Anexo A) 

 

 

4.1 Grupos experimentais e materiais utilizados  

 

O trabalho constituiu-se de 5 grupos experimentais conforme o tipo de 

tratamento utilizado: 

 

1) Grupo Bio-Oss: Matriz óssea bovina inorgânica (Bio-Oss®; grânulos de 

0,25 - 1,0 mm; lote 00120681, validade 08-2015, Geistlich-Pharma, 

Wolhunsen, Suíça);  

2) Grupo GenOx Inorg: Matriz óssea bovina inorgânica (GenOx® Inorg; 

grânulos 0,50 – 1,0 mm; validade 05-2015, com registro ANVISA nº 

10345500086, Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil);  

3) Grupo GenPhos XP: Cerâmica bifásica porosa de hidroxiapatita (HA) e 

fosfato tricálcio (β-TCP) na proporção HA/β-TCP 70:30 (GenPhos® XP; 

grânulos de 0,5-0,75 mm; lote 4061690 e registro ANVISA nº 

10345500076, Baumer S.A., Mogi Mirim, SP, Brasil); 

4) Grupo Autógeno: Osso autógeno triturado oriundo da calvária de cada 

coelho, utilizado como controle positivo; 

5) Grupo Coágulo: coágulo sanguíneo removido do próprio animal por 

punção sanguínea, utilizado como controle negativo.  
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4.2 Seleção dos Animais e randomização dos grupos experimentais 

 

Para realizar o estudo foram utilizados 39 coelhos adultos (Oryctolagus 

cuniculus), linhagem New Zealand White, machos, com massa corporal de 3,5-4,0 

kg e idade aproximadamente de 150 dias, obtidos do Setor de Cunicultura da 

Fazenda Lageado localizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – 

UNESP – Campus de Botucatu. Os animais após um período de quarentena no 

Biotério Central da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP para verificação das 

condições de saúde e de ganho de peso foram colocados e mantidos durante todo o 

período experimental, em gaiolas de aço individualizadas, em boas condições 

ambientais de alimentação, temperatura, higiene e iluminação. Durante a 

quarentena e todo período experimental a alimentação foi à base de ração sólida 

para coelhos (Nutricoelho®, Purina do Brasil, Paulinia, SP, Brasil), suplementada 

com dieta verde e água ad libitum. 

Nos crânios dos 39 coelhos foram realizados cirurgicamente um total de 78 

defeitos ósseos, divididos em períodos experimentais de 30, 60 e 180 dias de 

tratamento e cada período em 5 grupos (5 defeitos/grupo) e tratados, 

respectivamente, com: 1) 0,1 cm3  de Bio-Oss® (Grupo Bio-Oss®); 2) 0,1 cm3 de 

GenOx® Inorg (Grupo GenOx® Inorg); 3) 0,1 cm3 de GenPhos® XP (Grupo 

GenPhos® XP) ; 4) 0,1 cm3 de osso autógeno (Grupo Autógeno); e 5) 0,1 cm3 de 

coágulo sanguíneo (Grupo Coágulo) – veja Figura 1. Em três animais, um para cada 

período, um dos defeitos não foi tratado para uniformização da amostra em 5 

defeitos/grupo. 
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Figura 1 - Esquema mostrando a subdivisão dos animais nos diferentes períodos experimentais: 1) 
total de 39 coelhos (Oryctolagus cuniculus), machos adultos, com peso entre 3,5-4,5kg; 2) defeitos 
transósseos bilaterais de 8 mm realizados nos ossos parietais da calvária dos 39 coelhos, perfazendo 
78 defeitos, tratados com os diferentes materiais estudados; 3) animais subdivididos nos períodos de 
30, 60 e 180 dias (n=13 cada), sendo 5 defeitos/grupo de tratamento. Em três animais, um para cada 
período, um dos defeitos não foi tratado para uniformização da amostra. 
 

 

4.3 Intervenções cirúrgicas 

 

As cirurgias foram realizadas com os animais sob anestesia geral induzida por 

injeção intramuscular de cloridrato de xilazina (Anasedan®  AgriBrands Ltda) na dose 

de 10  mg/kg e após 10 minutos, de cloridrato de ketamina (Dopalen® AgriBrands 

Ltda) na dose de 50 mg/kg (Figura 2), conforme especificações do The Institutional 

Animal Care and Use Committee (IACUC–RabbitFormulary, 2010). 

Após a tricotomia na região do osso frontal e antissepsia com solução aquosa 

de polivinilpirrolidona (PVP-I tópico), uma incisão em meia lua de 4 cm foi realizada 

no tegumento (Fig. 2A). Em seguida, o periósteo foi descolado (Fig. 2B) e levantado 

expondo a superfície dos ossos parietais (Fig. 2C), e com auxílio de uma broca 
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trefina de 8 mm de diâmetro (Fig. 2D), sob irrigação constante com solução salina 

estéril, foram confeccionados dois defeitos transósseos bilaterais nos ossos parietais 

do crânio (Fig. 2E). Em seguida, cada defeito foi preenchido conforme o tratamento 

proposto no estudo (Fig. 2G e H), o retalho recolocado na sua posição original e 

suturado (Fig. 2I) com linha de seda preta 4-0 (Fio de Sutura Seda, 4-0 – Ethicon®  - 

Johnson e Johnson®, Brasil). 

 

Figura 2 A-F - Procedimentos cirúrgicos: A) Visão panorâmica da incisão em formato de meia lua no 
tegumento que reveste o crânio; B) descolamento do periósteo; C) exposição da cortical óssea; D) 
realização do defeito utilizando uma broca trefina com 8 mm de diâmetro; E e F) perfuração para 
obtenção do defeito bilateral e remoção dos blocos ósseos com exposição dura-máter; G e H) 
preenchimento dos defeitos com os diferentes materiais; I) retalho recolocado em sua posição original  
e suturado com fio de seda preta 4-0.  

 

 

4.4 Medicação pós-operatória 

 

Após a cirurgia foi aplicado, por via intramuscular 10 mg/kg do antibiótico 

Enrofloxacino 2,5% (Flotril® 2,5%; Intervet - Schering-Plough, Rio de Janeiro, Brasil)  

a cada 24/24 horas durante 7 dias; e 3 mg/kg de peso de anti-inflamatório 

ketoprofeno (Ketofen® 1%®, Merial, Brasil) de 12/12 horas por 3 dias conforme o 

sugerido por The Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC, 2010). 
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Durantes os 3 primeiros dias pós-cirurgicos foi aplicado topicamente rifamicina SV 

sódica (Rifocina® Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.) sobre a ferida cirúrgica e após 

sete dias os pontos foram removidos.  

 

 

4.5 Coleta e fixação histológica das peças 

 

Após os períodos de 30, 60 e 180 dias (13 animais/período), os coelhos foram 

submetidos à eutanásia pelo método de sobre dose de anestésico geral (dose tripla) 

indicado no item 4.3. Em seguida a região do dos defeitos de cada animal foi 

cuidadosamente removida com uma serra elétrica para gesso (Oscilan®, São Paulo, 

Brasil) e fixada em solução de formalina 10% em tampão fosfato pH 7,2 por uma 

semana, e posteriormente, destinada ao exame no microtomógrafo.  

 

 

4.6 Avaliação Microtomográfica 

 

4.6.1 Obtenção das imagens e reconstrução digital  

 

As peças foram submetidas a uma varredura de feixe de raios-X no 

microtomógrafo computadorizado Skyscan de modelo 1176 (Skyscan, Bélgica) da 

Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP. A fonte de feixe raios X (Cone-

Beam) foi operada a 80 kV e a 300 uA. Foi utilizado um filtro de Cu + Al e a amostra 

foi rotacionada a 180°, com um “rotation step” de 0,5°, gerando um tempo de 

aquisição de 15 minutos por amostra. Utilizando o (pacote de Softwares 

64Bits270213, Bruker, Bélgica) foi utilizado o programa NRecon para a reconstrução 

das imagens tridimensionais da região de interesse, repetindo-se o mesmo padrão 

de reconstrução em todas as amostras.  

 

4.6.2 Análise bidimensionais e tridimensionais de cada calvária 

 

As nomenclaturas, símbolos e unidades foram utilizados conforme 

recomendado pelo Histomorphometry Nomenclature Committee of the American 

Society for Bone and Mineral Research (Dempster et al., 2012). 
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4.6.2.1 Alinhamento e avaliação da altura e diâmetro do defeito na 

calvária dos coelhos  (2D) 

 

Para a realização das analises 2D e 3D foi necessário realizar o alinhamento 

de cada defeito nos planos coronal, transaxial e sagital utilizando o software 

bidimensional DataViewer 1.4.3.1 (SkyScan, Bélgica) (Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Software DataViewer utilizado para as análises bidimensionais mostrando o 
alinhamento coronal, transaxial  e sagital.  

 

 

4.6.2.2 Análise da altura e diâmetro da região enxertada (2D) 

 

Após o alinhamento dos defeitos nos três planos foi determinado no programa 

DataViewer 1.4.3.1 a altura média do defeito tratado (Fig. 4), calculando-se a média 

das 3 medidas (duas nas extremidades laterais e uma na região central do defeito) 

obtidas nos planos coronal e sagital. O diâmetro médio do defeito (Fig. 5) foi 
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calculado pela distância entre um lado e o outro da borda do defeito (facilmente 

visualizada nas imagens), passando pelo ponto central. 

 

 

Figura 4:  Imagens do Software DataViewer após o alinhamento de um dos defeitos 
mostrando no plano coronal (A-C) e sagital (D-F) as 3 medidas obtidas para a determinação 
da altura da área enxertada 
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Figura 5:  Imagens do Software DataViewer após o alinhamento de um dos defeitos 
mostrando no plano coronal (A), transaxial (B) e sagital (C) as 3 medidas obtidas para a 
determinação do diâmetro do defeito.  
 

 

4.6.2.3 Análise volumétrica (3D) 

 

A área de interesse (ROI) foi delimitada nas imagens alinhadas no plano 

coronal, utilizando o software CTAn 1.10.1.0 (SkyScan, Bélgica), tomando-se como 

base o diâmetro médio (8,2 mm) e altura mínima obtida entre as amostras (1,3 mm), 

para quantificação das estruturas. Posteriormente, a binarização das imagens (i.e, a 

separação das fases biomaterial e osso neoformado) foi realizada, e a seguir, o 

volume de cada fase determinado conforme ilustra a Figura 6. 
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Figura 6: Software CTAn mostrando uma imagem bidimensional transaxial de um dos 
defeitos (A) e subsequente binarização para a quantificação do biomaterial (B) e do tecido 
ósseo neoformado (C) e os seus respectivos resultados quantitativos determinados pelo 
software (D e E)  
 

 

4.7 Procedimento histotécnico 

 

Após serem examinadas no MicroCT, as peças foram lavadas em água 

corrente por 24 horas e submetidas a desmineralização em solução de EDTA 

(solução contendo 4,13% de Tritriplex III Merck® e 0,44 de hidróxido de sódio) a 

temperatura de 2 a 8°C, com trocas semanais da solução, por um período 

aproximado de 40 dias. Após a desmineralização as peças foram desidratadas em 

álcool etílico, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina processada Histosec-
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Merck®. Cortes  alternados de 5 µm de espessura (com espaçamento de 100 µm) 

foram obtidos e corados pela hematoxilina-eosina (LUNA,1968). 

 

 

4.8 Análise histológica descritiva 

 

Os cortes histológicos foram examinados em um microscópio binocular 

Axioskop 2 (Carl Zeiss), sendo avaliada(o): a) presença de infiltrado inflamatório, b) 

formação de tecido ósseo e conjuntivo ao redor das partículas enxertadas; c) 

presença de células reabsortivas na superfície do material enxertado; e d) grau de 

maturidade do tecido ósseo formado. As fotomicrografias foram obtidas no 

microscópio Olympus BX-50 (Olympus® Corporation, Tóquio, Japão) com câmera 

fotográfica Olympus DP-71 acoplada e software Image-Pro Plus® 6.0 (Media 

Cybernetics; Bethesda, MD, EUA).  

 

 

4.9 Análise histomorfométrica 

 

4.9.1 Casualização dos campos microscópicos 

 

Todos os métodos estereológicos são baseados em princípios geométricos e 

estatísticos, derivados da probabilidade que as imagens da estrutura na secção 

histológica coincidam com um sistema-teste apropriado. Deste modo, o ponto chave 

na aplicação desses métodos está na casualização das amostras do tecido a serem 

confrontadas com o sistema-teste, sem que haja vício na amostragem. Assim,  é 

necessário a aplicação de procedimentos de casualização nos vários estágios do 

experimento. Para tanto, na atual pesquisa, de cada peça histológica foram obtidas 

6 lâminas contendo 3 cortes semi-seriados cada uma. Por meio de sorteio foram 

selecionados 3 lâminas e de cada lâmina foram avaliados 3 cortes para cada defeito. 

Nos cortes os campos histológicos foram escolhidos por amostragem sistemática 

(Weibel, 1969).  
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4.9.2 Avaliação da densidade de volume 

 

A densidade de volume (VVi) é definida como a fração de volume ocupada 

por um determinado constituinte (enxerto, infiltrado inflamatório tecido conjuntivo, 

tecido ósseo e medula óssea) do todo (defeito com o enxerto + tecido reacional), e 

pode ser obtida em cortes histológicos como fração de área ou seja VVi = AAi (veja 

Weibel,1969). Assim, a avaliação da densidade de volume  seguiu o protocolo 

descrito abaixo. Após a captura das imagens abrangendo todo o defeito utilizando a 

objetiva de 4X e armazenamento em TIFF foi realizado a reconstrução de todo o 

defeito no programa Adobe Photoshop CS6. Em seguida, todo o defeito foi avaliado 

no programa de análise de imagem AxioVision, onde foi determinado a área total 

analisada (A) e a área ocupada por cada constituinte no defeito (Ai) pela unidade de 

medida PIXEL. A densidade de volume (Vvi) de cada tipo de estrutura foi calculada 

pela relação: Vvi = AAi = Ai/A.100 (Weibel, 1969) (Figura 7). 

 

 
Figura 7:  Determinação da  área total analisada e a área total ocupada por cada 
constituinte no defeito pela unidade de medida PIXEL2 no programa de análise AxioVision. 
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4.10 Análise estatística 

 

Os dados quantitativos de MCi e MCf foram analisados ao teste “t” pareado. 

Os dados microtomográficos e histomorfométricos após serem  verificados se 

aderiam a normalidade (teste de Hartley, Cochran e Bartlett), foram comparados 

entre grupos e períodos experimentais, pela análise de variância (ANOVA) a dois 

critérios (período e tratamento), e as médias  contrastadas pelo teste de Tukey. Para 

avaliarmos a ocorrência entre os dados microtomográficos e histomorfométricos da 

densidade de volume do biomaterial e do tecido ósseo na área do defeito 

submetemos os dados numéricos a correlação de Pearson.Todos os testes foram 

efetuados utilizando o software Statistica (Version 10.0; StatSoft Inc., Tulsa, OK, 

EUA), adotando-se um nível de significância de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Evolução da massa corporal  

 

Os procedimentos cirúrgicos foram tecnicamente fáceis quanto a 

acessibilidade da área cirúrgica e a realização dos defeitos, bem como, ao seu 

preenchimento com os diferentes materiais ósseo-substitutos. O tempo médio entre 

a anestesia e a sutura foi de 40 minutos por animal. O quadro pós-cirúrgico de todos 

os animais foi satisfatório, com manutenção da massa corporal e sem intercorrências 

clínicas (febre, prostração, edema ou abertura da sutura), sendo os pontos cirúrgicos 

removidos no 7º dia pós-cirúrgico, indicando que os procedimentos e biomateriais 

utilizados foram adequados e bem aceitos pelo organismo.  

A massa corporal dos coelhos no dia da cirurgia (MCi) e ao término de cada 

período experimental (MCf), assim como os resultados da análise estatística estão 

apresentados na Tabela 1.  A análise dos dados mostrou que as MCis foram 

similares entre si para todos os períodos experimentais, valendo em média 4,0 ± 

0,33kg. As MCfs não apresentaram diferenças estatisticamente significantes  em 

relação as MCis indicando a manutenção da massa corporal ao longo do tempo. 

 

Tabela 1 -  Média e desvio padrão da massa corporal (kg) dos animais no dia da 
cirurgia (MCi) e ao término de cada período experimental (MCf). Comparação 
entre períodos ANOVA a um critério e comparação entre a MCi e MCf pelo teste 
“t” pareado 

Período Experimental MCi (kg) MCf (kg) Teste “t” pareado “p” 

30 dias 3,8 ± 0,26 3,9 ± 0,40 0,227286 

60 dias 3,9 ± 0,35 4,1 ± 0,37 0,083816 

180 dias 4,0 ± 0,31 4,1 ± 0,29 0,151291 

Anova “p” 0,272327 0,078772  

13 animais/período 
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5.2 Avaliação microtomográfica  

 

5.2.1 Análise descritiva comparativa das imagens 2D e 3D obtidas para 

os diferentes grupos experimentais 

 

A análise descritiva das imagens microtomográficas (Figuras 8-12 A-M) foi 

realizada nos planos em 3D (visão superior – VS, visão inferior – VI) e em 2D 

(visão dos cortes transaxial e coronal), com intuito de analisar a evolução do 

reparo nos diferentes planos e períodos estudados, buscando verificar o 

desempenho e manutenção do enxerto/biomaterial e a formação óssea. 

Em todos os defeitos avaliados, a formação óssea ocorreu de maneira 

centrípeta, das bordas em direção ao centro do defeito, com uma formação mais 

expressiva de tecido ósseo na região da dura-máter (VI > VS) em contato com a 

borda do defeito, que ao longo do tempo passa a ocupar parte do espaço do defeito 

no grupo Coágulo (Fig. 9) ou os espaços entre as partículas do enxerto/biomaterial 

nos demais grupos (Figs. 10-13).  

No grupo Coágulo (Fig. 9) ocorreu inicialmente em todos os defeitos o 

crescimento da sua borda em forma de um bloco ósseo direcionado para a região 

central. Ao longo dos períodos esse crescimento ósseo se afunilou restringindo-se a 

região da dura-máter, como pode ser observado nas Figuras 3D e 2D. Embora tenha 

ocorrido contínuo aumento da formação óssea ao logo de 180 dias, em nenhum 

caso ocorreu o completo fechamento do defeito (seta amarela) e a espessura do 

osso formado ficou restrita a menos de 1/3 do bloco ósseo original removido 

cirurgicamente. 

No grupo Autógeno (Fig. 10) aos 30 dias, a zona do reparo estava 

preenchida por muitas partículas de enxerto entremeadas a finas trabéculas ósseas. 

Ao longo do tempo as trabéculas aumentaram significativamente a espessura, 

tornando-se mais evidentes, enquanto que as partículas de enxerto mostravam 

acentuada redução em sua quantidade (seta amarela). Aos 180 dias, os defeitos 

exibiam espessamento das trabéculas ósseas neoformadas e pequenas e raras 

partículas de osso autógeno e, algumas regiões não preenchidas com tecido ósseo 

indicando que o defeito, nesse caso, tinha sido parcialmente reparado. 
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No grupo Bio-Oss® (Fig. 11) no período inicial de 30 dias, toda área defeito 

apresentava-se preenchido por partículas de Bio-Oss, permitindo a formação óssea 

em sua superfície e o aparecimento de trabéculas ósseas, junto da região da dura-

máter e da borda do defeito (visão 3D-VI). Nos períodos subsequentes, ocorreu 

aumento na quantidade de tecido ósseo como no período anterior, porém as 

partículas de Bio-Oss, muito evidentes aos 30-60 dias, aos 180 dias mostraram 

redução na sua quantidade. Em algumas áreas dos defeitos havia ausência de 

biomaterial e tecido ósseo com esse tratamento (seta amarela).  

No grupo GenOx® Inorg (Fig. 12) aos 30 dias, o defeito apresentava-se 

totalmente preenchido por partículas de biomaterial e por osso neoformado próximo 

das bordas do defeito e da região da dura-máter (visão 3D-VI). Nos períodos 

subsequentes, as partículas GenOx® Inorg continuavam a preencher toda a área 

defeito, fornecendo suporte para o crescimento ósseo. No entanto, aos 180 dias, ao 

contrário do que ocorreu com o Bio-Oss®, o padrão morfológico dos períodos 

antecedentes se manteve, com os defeitos preenchidos por partículas do GenOx® 

Inorg e evidentes trabéculas ósseas em íntimo contato com as partículas  

localizadas principalmente na região da dura-máter.  

No grupo GenPhos® XP (Fig 13), o quadro do reparo apresentava-se similar 

ao observado com o GenOx® Inorg. Assim, durante todo período experimental, 

observou-se que número e volume das partículas do biomaterial não se modificaram 

e o tecido ósseo aumentou gradativamente nas bordas do defeito e na região da 

dura-máter (visão 3D-VI), nos vários períodos, com a formação de trabéculas ósseas 

envolvendo as partículas. Aos 180 dias, todo defeito estava preenchido pelas 

partículas do GenPhos® XP  em íntimo contato com o tecido ósseo. 
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Figura 9 – Grupo Coágulo. Imagens microtomográficas em 3D (visão superior - VS e visão inferior - 
VI) e em 2D (cortes - transaxial e coronal) apresentando a evolução do reparo ósseo dos defeitos 
tratados nos períodos de 30 (A-D), 60 (E-H) e 180 dias (I-M). Veja: aos 30 dias, o defeito com grande 
formação de tecido ósseo (seta azul) na borda e pequenas ilhas ósseas mais centrais, ambas na 
região da dura-máter; aos 60 dias, o defeito com densa formação de tecido ósseo (seta azul) na 
borda, que se afunila em direção a sua região central sem ocorrer união óssea (seta verde); e aos 
180 dias, formação óssea na borda do defeito mais densa e madura, porém sem conseguir ocupar as 
regiões mais centrais (denotando falhas ósseas, seta amarela), podendo ser considerado um defeito 
crítico. 
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Figura 10- Grupo Autógeno. Imagens microtomográficas em 3D (visão superior - VS e visão inferior 
- VI) e em 2D (cortes - transaxial e coronal) apresentam a evolução do reparo dos defeitos tratados 
com enxerto Autógeno nos períodos de 30 (A-D), 60 (E-H) e 180 dias (I-M). Observar: aos 30 dias, 
o defeito predominantemente preenchido por partículas do enxerto (seta vermelha) e por finas 
trabéculas de tecido ósseo neoformado (seta azul); aos 60 dias, o defeito com redução das partículas 
do enxerto (seta vermelha) e aumento das trabéculas ósseas (seta azul); e aos 180 dias, o defeito 
com pequenas e raras partículas de osso autógeno e espessamento das trabéculas ósseas 
neoformada. Algumas regiões do defeito não apresentam preenchimento por tecido ósseo indicando 
que o defeito foi parcialmente reparado (seta amarela). 
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Figura 11– Grupo Bio-Oss®. Imagens microtomográficas em 3D (visão superior - VS e visão inferior 

- VI) e em 2D (cortes - transaxial e coronal) apresentam a evolução do reparo ósseo dos defeitos 

tratados com Bio-Oss®
 nos períodos de 30 (A-D), 60 (E-H) e 180 dias (I-M). Veja: aos 30 dias, o 

defeito predominantemente preenchido por partículas de Bio-Oss (seta vermelha), e a formação 
óssea localizada próxima da borda do defeito sendo mais expressiva na região próxima a dura-máter 

(visão 3D-VI) e envolvendo as partículas do Bio-Oss
®

; aos 60 dias, a manutenção das partículas do 

biomaterial e seu envolvimento por tecido ósseo neoformado similar ao observado no período 

anterior; e aos 180 dias, pequena redução das partículas de Bio-Oss
®

 que passam a preencher 

parcialmente o defeito e se mostram envoltas por tecido ósseo principalmente na região próxima a 
dura-máter (visão 3D-VI). Notar ausência de biomaterial e tecido ósseo (seta amarela) em algumas 
regiões do defeito. 
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Figura 12– Grupo GenOx® Inorg. Imagens microtomográficas em 3D (visão superior - VS e visão 
inferior - VI) e em 2D (cortes - transaxial e coronal) apresentam a evolução do reparo ósseo dos 
defeitos tratados com GenOx® Inorg nos períodos de 30 (A-D), 60 (E-H) e 180 dias (I-M). Observar: 

aos 30 dias, o defeito predominantemente preenchido por densas partículas do GenOx
®

 Inorg (seta 
vermelha) e a formação óssea localizada próxima a borda do defeito sendo mais expressiva na região 
próxima a dura-máter (visão 3D-VI) e envolvendo as partículas do biomaterial; aos 60 dias, o defeito 
com a manutenção das partículas do biomaterial e o aumento da formação óssea ao redor das 
partículas principalmente na região da dura-máter (visão 3d-VI), comparado ao período anterior; e 
aos 180 dias, toda região do defeito preenchida pelas partículas do GenOx

®
 Inorg  envoltas por 

tecido ósseo. 
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Figura 13–Grupo GenPhos® XP. Imagens microtomográficas em 3D (visão superior - VS e visão 
inferior - VI) e em 2D (cortes - transaxial e coronal) apresentam a evolução do reparo ósseo dos 
defeitos tratados com GenPhos® XP nos períodos de 30 (A-D), 60 (E-H) e 180 dias (I-M). 
Similarmente ao observado com o GenOx

®
 Inorg, veja: aos 30 dias, o defeito predominantemente 

preenchido por densas partículas do GenPhos
®

 XP (seta vermelha) e a formação óssea  localizada 
próxima a borda do defeito sendo mais expressiva na região próxima a dura-máter (visão 3D-VI) e 
envolvendo as partículas do GenPhos

®
 XP; aos 60 dias, o defeito com a manutenção das partículas 

do biomaterial e aumento da formação óssea ao redor das partículas, principalmente na região da 
dura-máter (visão 3D-VI), comparado ao período anterior; e aos 180 dias, toda região do defeito  
preenchida pelas partículas do GenPhos

®
 XP  envoltas por tecido ósseo. 

  



 

 

 

 

 



Resultados  81 

 

5.2.2 Diâmetro e da altura dos defeitos nos diferentes grupos 

experimentais no programa DataViwer 

 

Os resultados de diâmetro e altura dos defeitos estão apresentados, 

respectivamente, nas figuras 14 e 15, e as respectivas análises estatísticas nas 

tabelas 2 e 3. A análise dos resultados mostraram que o diâmetro e altura dos 

defeitos preenchidos com osso autógeno, Bio-Oss®, GenOx® Inorg e GenPhos® XP 

foram similares entre grupos e períodos experimentais e similares ao das medidas 

obtidas para os ossos cranianos adjacentes a área do defeito, indicando que todos 

os defeitos tinham o mesmo tamanho e que foram preenchidos com um volume de 

biomaterial/enxerto equivalente ao do bloco ósseo removido. Assim, o diâmetro 

médio realizado com  a trefina foi de 8,2 mm e a altura tanto do tecido ósseo 

removido quanto da área preenchida, foi de 1,9 mm.  

 

 

Figura 14: Gráfico da média e desvio padrão do diâmetro do defeito (mm) na calvária dos coelhos 
nos diferentes grupos e períodos experimentais. (N = 5 defeitos/período) 
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Tabela 2 – Comparação do diâmetro dos defeitos na calvária dos animais preenchidos 
com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais pela ANOVA a dois 
critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 11,093 2 0,319504 

Tratamento 1,2 4 0,243523 

Período x Tratamento 1,4 8 0,104105 

 

 

Figura 15: Gráfico da média e desvio padrão da altura do defeito (mm) na calvária dos animais nos 
diferentes grupos e períodos experimentais (N = 5 defeitos/período)  

 

Tabela 3 – Comparação da altura dos defeitos na calvária dos animais preenchidos com os 
diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 2,125 2 0,128286 

Tratamento 0,394 4 0,812067 

Período x Tratamento 1,062 8 0,401460 
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5.2.3 Densidade de volume total (BV/VT) do biomaterial determinado no 

programa CTAn 

 

Vale ressaltar que não foi possível quantificar o volume do enxerto autógeno 

pelo MicroCT, pelo fato da radiopacidade das suas partículas ser idêntica ao tecido 

ósseo neoformado no local, sendo assim, foram determinados apenas os volumes 

do Bio-Oss®, GenPhos® XP e GenOx® Inorg. 

Os resultados obtidos de densidade de volume total do biomaterial estão 

apresentados graficamente na figura 16 e as análises estatísticas nas tabelas 4 e 5. 

A análise da figura e das tabelas mostraram que o volume dos biomateriais nos 

defeitos cranianos não apresentou interação entre período e tratamento, sendo 

observadas diferenças estatisticamente significantes somente quanto ao período 

experimental avaliado. Aos 30 e 60 dias, as densidades de volume dos biomateriais 

mantiveram-se estáveis (média de 33,3%) reduzindo 0,25 vezes aos 180 dias 

(25,0%).  

 

 

Figura 16 –Gráfico da média e desvio padrão da densidade de volume total do material (BV/VT)  
(%) nos diferentes grupos e períodos experimentais. Símbolos diferentes p<0,05 entre períodos; N=5 
defeitos/grupo e período 
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Tabela 4 Comparação entre a densidade de volume total do material nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 10,823 2 0,000209 

Tratamento 2,489 2 0,097133 

Período x Tratamento 1,279 4 0,296435 

 

 

Tabela 5 – Média e desvio-padrão da densidade de volume total de biomaterial (%) nos 
defeitos na calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes 
períodos experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para período. 

Densidade de volume total de biomaterial (%) 

30 dias  60 dias  180 dias  

31,3 ± 6,50*  35,4± 5,64*  25,0± 7,50# 

 Símbolos diferentes p<0,05.  

 

5.2.4 Densidade de volume total (BV/VT) do tecido ósseo determinado no 

programa CTAn 

 

Como mencionado anteriormente, na técnica utilizada não foi possível 

distinguir o enxerto autógeno do tecido ósseo neoformado devido à similaridade de 

radiopacidade entre ambos, sendo quantificados em conjunto como tecido ósseo. 

Os resultados de densidade de volume total do tecido ósseo encontram-se na 

figura 17 e as correspondentes análises estatísticas nas tabelas 6 e 7. A  ANOVA a 

dois critérios (período vs. material) na tabela 6 mostrou a ocorrência de interação 

entre período e tratamento. O contraste das médias pelo teste de Tukey (Tabela 7) 

demonstrou que o volume de tecido ósseo nos defeitos tratados com Bio-Oss, 

GenPhos® XP e Coágulo foram similares entre grupos e períodos sendo em média 

de 39,3%.O volume de tecido ósseo no grupo autógeno foi maior aos 30 dias 

(67,2%) comparativamente a todos os demais grupos e reduziu 0,33 vezes aos 180 

dias (45,0%) sendo similares aos demais grupos. Graficamente, a média do volume 
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de tecido ósseo no grupo GenOx® Inorg foi maior em relação aos grupos Bio-Oss®, 

GenPhos® XP e Coágulo, mas essa diferença só foi estatisticamente significante no 

período de 60 dias. 

 

 

Figura 17 –Gráfico da média e desvio padrão da densidade de volume total do tecido ósseo (%) 
nos diferentes grupos e períodos experimentais. No grupo autógeno os dados referem-se as 
partículas do enxerto +  novo tecido ósseo. Letras diferentes p<0,05 entre período e tratamento; N=5 
defeitos/grupo e período. 

 

 

Tabela 6 – Comparação entre a densidade de volume total de tecido ósseo nos defeitos 
na calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 3,464 2 0,037683 

Tratamento 18,767 4 0,000000 

Período x Tratamento 2,369 8 0,027472 
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Tabela 7 – Média e desvio-padrão da densidade de volume total de tecido ósseo (%) nos 
defeitos na calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes 
períodos experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para a interação entre período e 
tratamento 

Período 
em dias 

Densidade de volume total de Tecido Ósseo (%) 

Bio-Oss 
GenPhos 

XP 
GenOx Inorg Autógeno Coágulo 

30 37,0±10,85a 35,9±4,85a 44,7± 3,89a,c 67,2±16,11b 39,9±9,31a 

60 34,5±6,52a 42,1±2,34a 53,1±3,80b,c 58,9±10,00b,c 35,5±1,96a 

180 33,2±9,18a 35,2±9,60a 45,2±4,68a 45,0±6,10a 39,5±9,59a 

Letras diferentes p<0,05.  

 

 

5.3 Resultados histológicos  

 

As imagens histológicas representativas dos defeitos tratados com Coágulo, 

osso Autógeno, Bio-Oss®, GenPhos® XP e GenOx® Inorg nos diferentes períodos 

experimentais estão apresentadas nas figuras 18 a 22.  

Assim como foi descrito na análise microtomográfica, histologicamente o 

reparo dos defeitos preenchidos com esses materiais ocorreu centripetamente, ou 

seja, a neoformação óssea fez-se a partir da borda e da superfície da dura-máter em 

direção ao centro do defeito. Em todos os períodos e tratamentos os biomateriais 

apresentaram-se biocompatíveis oferecendo suporte para a deposição do novo 

tecido ósseo por osteocondução, sem apresentar nenhuma reação imunológica. 

No grupo Coágulo (Fig. 18) todos os defeitos apresentaram o reparo ósseo 

comprometido, tanto no reestabelecimento da altura devido ao colapso do 

tegumento para dentro do defeito, como no contorno do osso neoformado que se 

mostrou irregular e falho ao longo da superfície da dura-máter.  

No grupo Autógeno (Fig. 19A-C) aos 30 dias (Fig. 19A), os defeitos estavam 

preenchidas por grandes partículas de osso autógeno circundadas por tecido ósseo 

imaturo composto por finas trabéculas, com alguns espaços intertrabeculares já 

preenchidos por medula óssea e outras por tecido conjuntivo. Neste período, tanto 

osteoblastos ativos, quanto osteoclastos estavam presentes, tanto na superfície do 
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tecido ósseo neoformado quanto no do enxerto, indicando intenso processo de 

formação e remodelação óssea. Aos 60 dias (Fig. 19B), as partículas de osso 

autógeno mostravam-se menores em relação ao período anterior e envoltas por 

trabéculas ósseas mais maduras em relação ao período anterior e os espaços entre 

elas ocupados quase que totalmente por medula óssea. Osteoblastos ativos e 

osteoclastos estavam presentes, porém em menor número em relação ao período 

anterior. Aos 180 dias (Fig. 19C), pequenos fragmentos de osso autógeno estavam 

presentes aprisionados no interior das trabéculas ósseas, já menos numerosas, 

mais espessas e de arranjo lamelar. Todos os defeitos exibiram falhas ósseas 

preenchidas por tecido conjuntivo ou adiposo, principalmente na região tegumentar, 

o que indicou que esse tratamento não foi capaz de restabelecer integralmente a 

estrutura óssea perdida até o período de 180 dias. 

No grupo Bio-Oss® (Fig. 20A-C) aos 30 dias (Fig. 20A), todos os defeitos 

mostraram preenchidos por grande quantidade de partículas de biomaterial de 

tamanho variado, formato irregular e com raros poros. A formação óssea ocorreu na 

borda do defeito em direção ao centro envolvendo as partículas do biomaterial. Na 

região central do defeito, os espaços entre as partículas estavam ocupadas por 

tecido conjuntivo ricamente celular e vascularizado. Aos 60 dias (Fig. 20B), o 

padrão de reparo ósseo manteve-se similar ao período anterior, mas com maior 

formação/acúmulo de tecido ósseo. Em todos os casos, o crescimento ósseo 

ocorreu por osteocondução a partir da borda do defeito e sobre a superfície das 

partículas de Bio-Oss®. Aos 180 dias (Fig. 20C), em 4 defeitos ocorreu diminuição 

no número e tamanho das partículas do Bio-Oss indicando a sua reabsorção no  

longo prazo. Nestes casos, a formação óssea se mostrou densa e lamelar, mas 

irregular, com a formação de pequenos blocos ou ilhas ósseas separadas por tecido 

mole (conjuntivo e adiposo) oriundo dos tecidos adjacentes, principalmente da 

região tegumentar. Em apenas um caso, as partículas foram pouco reabsorvidas e a 

formação óssea foi mais uniforme e ao redor das partículas. 

No grupo GenOx® Inorg (Fig. 21A-C) aos 30 dias (Fig. 21A), similarmente ao 

grupo Bio-Oss®, todos os defeitos mostraram-se preenchidos por grande quantidade 

de partículas de GenOx® Inorg com formato irregular, raros poros e de tamanho 

maior do que o do Bio-Oss®. A neoformação óssea ocorreu também da  borda em 

direção ao centro do defeito, com a matriz óssea envolvendo as partículas do 
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biomaterial. Porém, a formação óssea na superfície da dura-máter, nesse caso, foi 

comparativamente maior ao do Bio-Oss®. Na região central do defeito os espaços 

entre as partículas estavam ocupadas por tecido conjuntivo ricamente celular e 

vascularizado. Aos 60 dias (Fig. 21A), a quantidade de partículas do biomaterial não 

havia se modificado em relação ao período anterior, e um maior volume de tecido 

ósseo tinha acumulado, tanto na borda do defeito, como na superfície da dura-

máter, preenchendo os espaços entre as partículas. Aos 180 dias (Fig. 21C) 

diferentemente do observado no grupo Bio-Oss®, em três casos a manutenção do 

número de partículas do GenOx® Inorg favoreceu a preservação dos espaços para o 

contínuo crescimento ósseo e medular , principalmente na região da dura-máter. Em 

dois casos, embora não tenha sido observado alteração na quantidade de GenOx® 

Inorg, pequenas áreas de descontinuidade foram observadas no tecido ósseo, 

preenchidas por tecido conjuntivo fibroso/adiposo,  tanto na região da dura-máter 

como na tegumentar. 

No grupo GenPhos® XP (Fig. 22A-C), similarmente ao ocorrido no grupo 

GenOx® Inorg, as partículas do material praticamente não sofreram reabsorção ao 

longo dos 180 dias. Aos 30 dias (Fig. 22A), em todos os defeitos, a formação óssea 

ocorreu a partir da borda do defeito em direção a região central, caminhando na 

superfície da dura-máter, apoiada na superfície das partículas de GenPhos® XP e 

invadindo suas concavidades e poros. Os demais espaços entre as partículas 

estavam preenchidos por um tecido conjuntivo frouxo ricamente celular e 

vascularizado. Aos 60 dias (Fig. 22B), o quadro histológico mostrou-se similar ao do 

período anterior, porém com maior acúmulo de tecido ósseo já com arranjo mais 

denso e lamelar. Praticamente toda superfície das partículas localizadas próximos a 

região da dura-máter estava recoberta, e as suas concavidades e poros 

preenchidas, por tecido ósseo e as localizadas próximo ao tegumento envoltas e 

preenchidas por tecido conjuntivo. Aos 180 dias (Fig. 22C), dois defeitos exibiram 

redução no número de partículas em relação ao período anterior e mostraram 

formação de uma densa tábua óssea na região da dura-máter com características 

da original, porém com espessura menor. Nos demais três casos, a quantidade de 

partículas assemelhava-se ao observado nos períodos anteriores, porém a formação 

óssea foi descontínua, com algumas áreas preenchidas por tecido conjuntivo fibroso 

ou adiposo, tanto na região da dura-máter como na tegumentar. 
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Figura 18 – Grupo Coágulo. Fotomicrografias de defeitos na calvária de coelho tratadas com 
coágulo sanguíneo nos períodos de 30, 60 e 180 dias: A, C e E) aspecto panorâmico da calvária 
mostrando altura e conformação comprometida pelo tipo de tratamento. Veja: aos 30 dias, a área do 
defeito preenchida predominantemente por tecido tegumentar com pequenas áreas de tecido ósseo 
neoformado nas bordas do defeito, e por tecido conjuntivo frouxo rico em células e vascularizado na 
região mais central; e nos períodos de 60 e 180 dias, o defeito ainda preenchido por grande 
quantidade de tecido tegumentar e também por finas trabéculas ósseas, que em alguns casos, 
conduziram o fechamento parcial do defeito, porém, sem recuperação de sua altura. Borda do defeito 
(linha pontilhada). Objetiva de 2x. B, D e F). Detalhes da figura anterior mostrando o reparo ósseo 
comprometido pelo colapso do tegumento (TA) sobre as pequenas trabéculas ósseas (asterisco)  
entremeadas por tecido conjuntivo (TC). Objetivas de 10x e 40x. HE  
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Figura 19 – Grupo Autógeno. Fotomicrografias mostrando a evolução de defeitos na calvária de 
coelhos tratados com osso Autógeno, nos períodos de 30, 60 e 180 dias: A, C e E) aspecto 
panorâmico da calvária exibindo a integridade e o contorno irregular do defeito decorrentes do 
processo de reabsorção das partículas do enxerto (A), juntamente com a remodelação óssea (seta 
preta) observada na borda (linha pontilhada) e em regiões dispersas do defeito. Entre as trabéculas 
ósseas notar a evolução da formação da medula óssea (M). Objetiva de 2x. B, D e F). Detalhes da 
figura anterior mostrando as partículas de osso autógeno (A) envoltas por tecido ósseo (asterisco) e 
os espaços entre elas preenchidos por tecido medular (TM). Objetivas de 10x e 40x. HE  
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Figura 20 – Grupo Bio-Oss®. Fotomicrografias mostrando a evolução de defeitos na calvária de 

coelhos tratados com Bio-Oss®, nos períodos de 30, 60 e 180 dias: A, C e E) aspecto panorâmico 
da calvária exibindo a integridade e alteração do contorno do defeito com áreas de reabsorção e 
remodelação. Notar gradativa reabsorção do biomaterial (BO) e aumento do tecido ósseo (asterisco) 
nas bordas do defeito (linha pontilhadas) e na superfície dos biomateriais localizados em áreas mais 
centrais do defeito. Veja em contato com as partículas o tecido conjuntivo (TC) o tecido medular (M) 
dispersos entre tecido ósseo/partículas. Objetiva de 2x. B, D e F) Detalhes da figura anterior 
mostrando as partículas de Bio-Oss

®
 envoltas por tecido ósseo (asterisco) e os espaços entre elas 

preenchidos por tecido medular (TM) e/ou tecido conjuntivo (TC). Notar também algumas áreas com 
colapso do tegumento (TA). Objetivas de 10x e 40x. HE  
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Figura 21 – Grupo GenOx® Inorg. Fotomicrografias mostrando a evolução de defeitos na calvária de 

coelhos tratados com  GenOx® Inorg, nos períodos de 30, 60 e 180 dias: A, C e E) aspecto 
panorâmico da calvária exibindo pouca alteração no contorno do defeito ao longo dos períodos. Notar 
pequena variação em relação as partículas de GenOx

®
 Inorg (IN), sendo estas, envoltas por tecido 

conjuntivo (TC), áreas de medula (M) e por tecido ósseo em sua superfície (asterisco). Borda do 
defeito (linha pontilhada).  Objetiva de 2x. B, D e F). Detalhes da figura anterior mostrando as 
partículas de GenOx

®
 Inorg envoltas por tecido ósseo (asterisco) e os espaços entre elas 

preenchidos por tecido medular (TM) e/ou tecido conjuntivo (TC). Objetivas de 10x e 40x. HE  
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Figura 22 – Grupo GenPhos® . Fotomicrografias mostrando a evolução de defeitos na calvária de 

coelhos tratados com GenPhos® XP , nos períodos de 30, 60 e 180 dias: A, C e E) aspecto 
panorâmico da calvária exibindo  pouca alteração no contorno do defeito ao longo dos períodos. 
Notar pequena variação em relação a reabsorção do biomaterial GenPhos

®
 XP (HA), sendo este 

envolto por tecido conjuntivo (TC), pequenas áreas de medula (M) e por tecido ósseo (asterisco) na 
superfície e poros das partículas localizadas nas bordas e áreas centrais do defeito. Bordas do 
defeito (linha pontilhada). Objetiva de 2x. B, D e F). Detalhes da figura anterior mostrando as 
partículas de GenPhos

®
 XP envoltas por tecido ósseo (asterisco) e os espaços entre elas preenchido 

por tecido medular (TM) e/ou tecido conjuntivo (TC) e pequenas áreas de tegumento (TA). Objetivas 
de 10x e 40x. HE  



 

 

 

 



Resultados  99 

 

5.3.1 Avaliação da formação óssea e das células reabsortivas na 

superfície dos materiais/enxerto nos diferentes grupos de tratamento 

 

As imagens histológicas representativas da formação óssea e das células 

reabsortivas presentes na superfície dos materiais/enxerto nos defeitos tratados com 

osso Autógeno, Bio-Oss®, GenOx® Inorg e GenPhos® XP estão apresentadas nas 

Figuras 23 e 24, respectivamente.  

As partículas do enxerto autógeno (Figura 23A-C) apresentaram inúmeras 

lacunas osteocíticas vazias ou contendo restos celulares provavelmente em 

decorrência da apoptose dos osteócitos por consequência da rompimento da 

comunicação das células a matriz óssea adjacente. Nas fotomicrografias de maior 

aumento, notou-se tecido ósseo neoformado com osteócitos aprisionados a matriz 

óssea em contato intimo com a superfície das partículas do enxerto. No grupo Bio-

Oss® (Figura 23 D-F), GenOx® Inorg (Figura 23 G-I) e GenPhos® XP (Figura J-M) 

observou-se que o tecido ósseo envolvia praticamente todas as faces das partículas 

dos biomateriais. Nos aumentos maiores, observou-se formação óssea em contato 

em intimo a superfície das partículas e também ilhas de tecido ósseo localizados nos 

poros e concavidades, sendo mais evidentes na superfície das partículas de 

GenPhos® XP em relação ao GenOx® Inorg e Bio-Oss®.  

Durante os períodos de 30 e 60 dias vários osteoclastos estavam presentes 

tanto na superfície do osso autógeno/tecido ósseo quanto na superfície dos 

biomateriais, indicando que a reabsorção ocorria concomitantemente (Figs. 24A-M). 

Nas fotomicrografias do grupo autógeno (Figs. A-C), o processo de reabsorção por 

células gigantes e macrófagos eram evidentes, ocorrendo conjuntamente nas 

partículas do enxerto e do tecido ósseo. Já nos grupos Bio-Oss® (Figs. D-F), 

GenOx® Inorg (Figs. G-I) e GenPhos® XP, as células reabsortivas ocupavam a 

superfície das partículas do biomaterial associadas principalmente ao tecido 

conjuntivo adjacente. No entanto, estas diferiam-se em relação ao formato e 

aparência, sendo no Bio-Oss® mais volumosas em relação as do grupo GenPhos® 

XP, que apresentavam-se em maior quantidade, e também as do grupo GenOx® 

Inorg (Figs. G-I), que exibiam-se em menor quantidade e tamanho em relação aos 

demais materiais.  
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Figura 23 . Fotomicrografias da calvária dos coelhos evidenciando o intimo contato entre os materiais 
e o tecido ósseo neoformado (Figs. A-M). No grupo Autógeno (A-M) observa-se na nas partículas do 
material (A) a ausência de osteócitos nas lacunas ostecíticas (seta azul) do enxerto autógeno 
decorrente da apoptose por consequência da rompimento da comunicação das células a matriz 
adjacente. Notar na superfície das partículas formação óssea (asterisco) com osteócitos aprisionados 
nas lacunas da matriz óssea (seta verde) em intimo contato (seta preta). Notar. Nos grupos Bio-Oss

®
 

(Figs. D-F), GenOx
®

 Inorg (Figs. G-I) e GenPhos
®

 XP (Figs. J-M) observar formação óssea 

(asterisco) em íntimo contato com as partículas dos materiais (seta preta). Observar no GenPhos
®

 XP 
(XP) maior quantidade de poros e concavidades preenchidas por tecido ósseo, raramente observadas 
no GenOx

®
 Inorg (IN) e Bio-Oss

®
 (BO). Objetiva 10x e 40x. Hematoxilina e Eosina (HE). 
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Figura 24 . Fotomicrografias da calvária dos coelhos mostrando a atividade das células gigantes e 
macrófagos nos defeitos tratados com osso Autógeno, Bio-Oss

®
, GenOx

®
 Inorg e GenPhos

®
 XP no 

período 60 dias. Veja: No grupo Autógeno (Figs. A-C) o processo de reabsorção conjunta do enxerto 
(linha pontilhada) e do osso neoformado (asterisco) pelas macrófagos e células gigantes (seta azul). 
Diferentemente do osso Autógeno, nos grupos tratados com os materiais (Figs. D-M), notar 
macrófagos e células gigantes (seta azul) associado ao tecido conjuntivo (TC) e em contato direto 
com a superfície dos materiais. No grupo Bio-Oss

®
 (D-F), as células reabsortivas (seta azul) 

apresentam-se em menor quantidade, porém em tamanho variado em relação ao grupo GenPhos
®

 

XP (Figs J-M). Já no GenOx
®

 Inorg (G-I), estas aparecem em menor quantidade e tamanho em 

relação ao Bio-Oss
®

 e GenPhos
®

 XP.  IN = GenOx
®

 Inorg; XP = GenPhos
®

 XP; BO = Bio-Oss
®

. 
Objetiva 10x e 40x. Hematoxilina e Eosina (HE). 
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5.4 Análise histomorfométrica 

 

5.4.1 Densidade de volume dos materiais de enxerto 

 

Os resultados de densidade de volume dos materiais de enxerto estão 

apresentados no gráfico 25 e das análises estatísticas nas tabelas 8 e 9. A análise 

dos resultados pela ANOVA a 2 critérios (Tabela 8) demonstrou interação entre 

período x tratamento para os grupos Bio-Oss®, GenPhos® XP, GenOx® Inorg e 

Autógeno. O teste de Tukey para comparação das médias (Tabela 9 e Gráfico 19) 

mostrou que aos 30 dias, a densidade de volume de Bio-Oss®, GenPhos® XP e 

GenOx® Inorg foram similares entre si, valendo em média de 34%, enquanto que a 

Vvi do grupo Autógeno foi de 22%. Entre 30 e 180 dias, a densidade de volume dos 

biomateriais GenPhos® XP e GenOx® Inorg mantiveram-se constante, enquanto que 

a do Bio-Oss® e do osso autógeno reduziram 47% e 51% vezes respectivamente, 

passando a  ocupar em média, respectivamente, 17,8% e 10,7% do defeito, ao final 

de 180 dias. 

 

Figura 25. Gráfico da média e desvio padrão da densidade de volume do material (%) nos defeitos 
ósseos dos diferentes grupos e períodos experimentais. Letras diferentes p<0,05 entre grupos e 
períodos; N=5 defeitos/grupo e período 
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Tabela 8 – Comparação entre o percentual de biomaterial nos defeitos na calvária dos 
animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais pela 
ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 19,120 2 0,000000 

Tratamento 59,491 3 0,000001 

Período x Tratamento 4,494 6 0,001092 

 
 

Tabela 9  – Média e desvio-padrão do percentual de material (%) nos defeitos na calvária 
dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais 
avaliados. Teste Tukey aplicado para a interação entre período e tratamento 

Período em 
dias 

Densidade de biomaterial (%) (Período x tratamento) 

Bio-Oss GenPhos XP GenOx Inorg Autógeno 

30 34,1 ± 3,04a 36,0 ± 8,47a 31,9 ± 3,89a 22,0 ± 5,45b,c 

60 30,1 ± 1,35a,b 37,3 ± 5,55a 37,0 ± 3,96a 13,5 ± 1,03c,d 

180 17,8 ± 3,51d 30,1 ± 5,57a,b 32,7 ± 2,35a 10,7 ± 3,19d 

(Letras diferentes p<0,05).  
 

5.4.2 Densidade de volume do tecido ósseo 

 

Os resultados de densidade de volume do tecido ósseo neoformado estão 

apresentados no gráfico da figura 26 e as análises estatísticas nas tabelas 10, 11 

e 12. A análise dos resultados estatísticos para os grupos Bio-Oss®, GenPhos® XP, 

GenOx® Inorg, Autógeno e Coágulo não demonstraram interação entre período e 

tratamento, apenas diferenças quanto ao período e o tratamento isoladamente. Com 

relação ao período, a densidade de volume média de tecido ósseo neoformado foi 

de 21,0% aos 30 dias aumentando para 26,3% do defeito aos 180 dias. Com relação 

ao tratamento, a densidade de volume de osso neoformado ao longo do período 

experimental foi similar nos grupos Bio-Oss®, GenPhos® XP, GenOx® Inorg e 

Coágulo, valendo em média de 22,6%, enquanto que no grupo tratado com osso 

autógeno foi 29,5% ou seja, 0,30 vezes maior . 
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Figura 26. Gráfico da média e desvio padrão da densidade de volume do Tecido ósseo (%) dos 
defeitos nos diferentes grupos e períodos experimentais. Letras diferentes p<0,05 entre tratamento e 
símbolos diferentes p<0,05 entre períodos; N=5 defeitos/grupo e período 

 

Tabela 10 – Comparação entre o percentual de tecido ósseo nos defeitos na calvária dos 
animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais pela 
ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 6,065 2 0,000000 

Tratamento 5,778 4 0,003992 

Período x Tratamento 1,109 8 0,370174 

 

Tabela 11 – Média e desvio-padrão do percentual de tecido ósseo nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para período. 

Densidade de Tecido Ósseo (%) (Período) 

30 dias  60 dias  180 dias  

21,0 ± 6,53* 24,8± 6,98
#
 26,3± 4,91

&
 

 Símbolos diferentes p<0,05.  
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Tabela 12 – Média e desvio-padrão do percentual de tecido ósseo nos defeitos na calvária 
dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais 
avaliados. Teste Tukey aplicado para tratamento. 
 

Densidade de Tecido Ósseo (%) (Tratamento) 

Bio-Oss GenPhos XP GenOx Inorg Autógeno Coágulo 

22,8 ± 6,32a 20,1 ± 2,95a 23,6 ± 5,14a 29,5 ± 7,94b 24,1 ± 6,04a 

Letras diferentes p<0,05 

 

5.4.3 Densidade de volume do tecido conjuntivo 

 

Os resultados de densidade de volume do tecido conjuntivo estão 

apresentados no gráfico da figura 27 e das análises estatísticas nas tabelas 13, 14 

e 15. A análise dos resultados estatísticos das tabelas e do gráfico sobre a 

densidade de volume (%) de tecido conjuntivo dos defeitos tratados com Bio-

Oss®, GenPhos® XP, GenOx® Inorg, Autógeno e Coágulo não demonstraram 

interação quando comparado período e tratamento, diferenças foram observadas 

apenas quanto ao período e o tratamento isoladamente. Com relação ao período, a 

densidade de volume do tecido conjuntivo diminuiu gradativamente em média de 

0,43 vezes, passando de 33,2% aos 30 dias para 18,9% aos 180 dias. Nos grupos 

Autógeno e Coágulo (média de 16,4%) a densidade de volume do tecido conjuntivo 

foi 0,50 vezes menor comparativamente aos grupos Bio-Oss®, GenPhos® XP, 

GenOx® Inorg (média de 32,9%), que não apresentaram diferenças entre eles.  
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Figura 27. Gráfico da média e desvio padrão do percentual de Tecido Conjuntivo nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos (mm) nos diferentes grupos e períodos experimentais. Letras 
diferentes p<0,05 entre tratamento e símbolos diferentes p<0,05 entre períodos; N=5 defeitos/grupo e 
período 

 

Tabela 13 – Comparação entre o percentual de tecido conjuntivo nos defeitos na calvária 
dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos experimentais 
pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 25,614 2 0,000000 

Tratamento 25,272 4 0,000000 

Período x Tratamento 1,531 8 0,165832 

 

Tabela 14 – Média e desvio-padrão do percentual de tecido conjuntivo nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para período  

Densidade de Tecido Conjuntivo (%)  (Período) 

30 dias  60 dias  180 dias  

33,2 ± 11,92* 27,0± 10,29
#
 18,9± 10,64

&
 

 Símbolos diferentes p<0,05.  
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Tabela 15 – Média e desvio-padrão do percentual de tecido conjuntivo nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes materiais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para tratamento 

Densidade de Tecido Conjuntivo (%) (Tratamento) 

Bio-Oss GenPhos XP GenOx Inorg Autógeno Coágulo 

33,8 ± 8,70a 33,3 ± 6,51a 31,8 ± 8,02a 14,3 ± 15,0b 18,63 ± 5,83b 

(Letras diferentes p<0,05).  

 

 

5.4.4 Densidade de volume da medula óssea 

 

Os resultados de densidade de volume da medula óssea estão apresentados 

no gráfico da figura 28 e as análises estatísticas nas tabelas 16, 17 e 18. A análise 

dos resultados estatísticos das tabelas e do gráfico sobre a densidade de volume 

(%) de tecido conjuntivo dos defeitos tratados com Bio-Oss®, GenPhos® XP, 

GenOx® Inorg, Autógeno e Coágulo não demonstraram interação entre período e 

tratamento,  apenas diferenças  quanto ao período e o tratamento isoladamente. 

Como relação ao período, a medula óssea apresentou crescimento gradativo de 

0,65 vezes, passando de 9,5% aos 30 dias, para 16,0% aos 180 dias. Já em relação 

ao tratamento, não houve diferenças significantes entre os grupos Bio-Oss®, 

GenPhos® XP, Gen-Ox® Inorg e coágulo (média de 7,75%), mas em relação ao 

grupo Autógeno (32,3%) foi 3,16 vezes menor. 
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Figura 28. Gráfico da média e desvio padrão da medula óssea nos defeitos na da calvária dos 
animais preenchidos (mm) nos diferentes grupos e períodos experimentais. Letras diferentes p<0,05 
entre tratamento e símbolos diferentes p<0,05 entre períodos; N=5 defeitos/grupo e período 
 

 
Tabela 16 – Comparação entre o percentual de medula óssea nos defeitos na  calvária 
dos animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos 
experimentais pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 10,01 2 0,000177 

Tratamento 70,26 4 0,000000 

Período x Tratamento 1,41 8 0,207251 

 

Tabela 17 – Média e desvio-padrão do percentual de medula óssea nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para período  

Densidade de Medula Óssea (%) (Período) 

30 dias  60 dias  180 dias  

9,5 ± 8,31* 12,3 ± 11,54* 16,0 ± 13,63
#
 

 Símbolos diferentes p<0,05.  
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Tabela 18 – Média e desvio-padrão do percentual de medula óssea nos defeitos na 
calvária dos animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para tratamento 

Densidade de Medula Óssea (Tratamento) 

Bio-Oss GenPhos XP GenOx Inorg Autógeno Coágulo 

7,3 ± 3,93a 6,4 ± 2,11a 6,6 ± 3,81a 32,3 ± 11,24b 10,7 ± 3,44a 

Letras diferentes p<0,05. 

 

5.4.5 Densidade de volume do tegumento  

 

Os resultados de densidade de volume do tegumento estão apresentados no 

gráfico da figura 29 e as análises estatísticas nas tabelas 18 e 19. A análise dos 

resultados estatísticos das tabelas e do gráfico sobre a densidade de volume (%) de 

tecido conjuntivo dos defeitos tratados com Bio-Oss®, GenPhos® XP, GenOx® 

Inorg, Autógeno e Coágulo 

A análise dos resultados obtidos para ANOVA a 2 critérios (tabelas 19) 

quanto a densidade de volume (%) do tegumento nos grupos  Bio-Oss®, GenPhos® 

XP, GenOx® Inorg e Autógeno demonstraram interação entre período x tratamento. 

O teste de Tukey para comparação das médias (Tabela 20) e do gráfico 23 

mostram que, a densidade de volume do tegumento nos grupos GenPhos® XP, 

GenOx® Inorg não apresentaram diferenças significativas entre períodos, sendo em 

média de apenas 4,79%. A densidade de volume do tegumento nos grupos Bio-Oss® 

e Autógeno foi similar ao do GenPhos® XP, GenOx® Inorg entre 30 e 60 dias, porém 

foi 0,54 vezes maior aos 180 dias. No grupo coágulo durante todo período 

experimental a densidade de volume do tegumento se manteve constante (média de 

46,41%) e foi em média 7,04 vezes maior comparado aos demais grupos. 
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Figura 29. Gráfico da média e desvio padrão do percentual de tegumento nos defeitos na calvária 
dos animais preenchidos (mm) nos diferentes grupos e períodos experimentais. Letras diferentes 
p<0,05 entre tratamento e períodos; N=5 defeitos/grupo e período 

 

Tabela 19 – Comparação entre o percentual de tegumento nos defeitos na calvária dos 
animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos experimentais 
pela ANOVA a dois critérios 

Variáveis 
ANOVA 

F Df P 

Período 18,901 2 0,000000 

Tratamento 149,10 4 0,000000 

Período x Tratamento 3,511 8 0,002171 

 

Tabela 20 – Média e desvio-padrão do percentual de tegumento nos defeitos na calvária 
dos animais preenchidos com os diferentes biomateriais nos diferentes períodos 
experimentais avaliados. Teste Tukey aplicado para a interação entre período e tratamento 

Período 
em dias 

Densidade de tegumento (%) (período e tratamento) 

Bio-Oss GenPhos XP GenOx Inorg  Autógeno Coágulo 

30 2,68 ± 1,68a 3,46 ± 2,60a 1,70 ± 1,20a 0,26 ± 0,35a 48,36 ± 5,29b 

60 3,12 ± 1,42a 3,33 ± 1,79a 2,32 ± 1,66a 5,99 ± 3,17a,d 46,06 ± 4,79b 

180 19,76 ± 6,79c 10,15± 5,91a,c 7,82 ± 5,70a,c
 18,57±14,95cd 44,83 ± 8,19b 

Letras diferentes p<0,05.  
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5.6 Correlação entre os dados de BV/TV obtidos pelas análises 

microtomográficas e histomorfométricas  

 

Em teoria da probabilidade e estatística, correlação, também chamada de 

coeficiente de correlação, indica a força e a direção do relacionamento linear entre 

duas variáveis aleatórias. Assim, na Tabela 21 sumariza os resultados obtidos na 

correlação de Pearson quanto aos dados obtidos para o BV/TV nos dois métodos de 

avaliação microtomográfico (3D) e histomorfométrico (2D).  

Tanto os dados obtidos para BV/TV do biomaterial e/ou Tecido ósseo mostra 

moderada a forte correlação entre os dados microtomográficos e histomorfométricos 

quando se trata dos defeitos preenchidos com os biomateriais GenOx® Inorg e 

GenPhos® XP devido a facilidade durante a binarização sendo facilmente distinguido 

o tecido ósseo do biomaterial. Com relação ao osso autógeno, não é possível 

distinguir o osso do enxerto sendo avaliados os dois conjuntamente nas análises 

microtomográficas, enquanto que, na histomorfométrica são facilmente distinguíveis. 

Porém, ao avaliarmos o conjunto nos dois métodos mostra uma forte correlação 

entre eles. Forte correlação entre os métodos foi observada quando avaliamos 

apenas os defeitos preenchidos pelo coágulo. Porém, os dados obtidos para o Bio-

Oss®, as dificuldades obtidas durante a binarização os dados foram conflitantes 

exibindo uma fraca correlação entre os dados microtomográficos e 

histomorfométricos. Porém quando os valores de Biomaterial e osso são avaliados 

juntos a correlação passa a ser forte entre as metodologias. 
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Tabela 21. Correlação de Pearson para as relações entre o BV/TV obtido pela análise 
microtomográfica (3D) e histomorfométricas (2D) para os biomateriais e para o tecido ósseo 
na área do defeito nos diferentes grupo experimentais (n=15).  
 
 

Parâmetros 

Correlação de Pearson para o BV/TV  

(3D-microtomografia x 2D-Histomorfometria) 

r R2 p Interpretação da 
correlação  

Biomaterial     

Bio-Oss® 0,4560 0,2079 0,0438 Fraca 

GenPhos XP® 0,7426 05515 0,0008 Forte 

GenOx Inorg® 0,7954 0,6327 0,0002 Forte 

Tecido Osseo     

Bio-Oss® 0,4979 0,2479 0,0295 Fraca 

GenPhos XP® 0,6936 0,4811 0,0021 Moderada 

GenOx Inorg® 0,6008 0,3609 0,0089 Moderada 

Defeito 0,8459 0,7156 0,0001 Forte 

Autogeno (Osso 

formado + enxerto) 

0,7673 0,5888 0,0004 Forte 

BioOss®+Tecido 

ósseo 

0,8748 0,7652 0,0001 Forte 

* 0.9 para mais ou para menos indica uma correlação muito forte. 
0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte. 
0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada. 
0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca. 
0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No atual trabalho buscou-se avaliar a formação de tecido ósseo e a 

reabsorção dos materiais de enxerto na área do defeito utilizando a microtomografia 

computadorizada 3D com padronização desde o método de captura e de 

reconstrução, até a forma de avaliação, para que os dados quantitativos fossem 

viáveis e comparáveis aos obtidos pela clássica técnica histomorfométrica. Embora a 

análise microtomográfica mostre ser menos invasiva e de mais rápida aplicação, ela 

não permite a visualização de alguns fatos altamente relevantes no processo de 

reparo ósseo como os eventos celulares e teciduais que ocorrem localmente frente 

ao material implantado. Outro fator limitante da técnica refere-se a sua incapacidade 

de distinguir materiais com densidade próxima ou similar ao do tecido ósseo 

neoformado. No entanto, ela permite uma visão mais ampla em 3D de todo o defeito 

facilitando a detecção de regiões com falhas ósseas e a distribuição tanto do 

material de enxerto, como do tecido ósseo no defeito.  

No presente trabalho a utilização da microtomografia associada à avaliação 

histomorfométrica baseou-se nos estudos de Efeoglu et al. (2007), Yeom et al., 

(2008) Park et al., (2011) de reparo ósseo em calvária de coelhos. Embora a 

microtomografia ainda seja uma técnica relativamente nova, o grande número de 

estudos publicados tem mostrado correlação de moderada a alta entre os dados 

coletados por ambas as técnicas. Na atual pesquisa, ao longo de todos os períodos 

avaliados, foi possível observar estatística e graficamente semelhanças entre as 

densidades de volume (BV/VT) dos materiais de enxerto e de osso neoformado, 

obtidos tanto com a microtomografia, como com a histomorfometria, com exceção 

para o Bio-Oss®. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a densidade de volume para 

os biomateriais GenPhos® XP e GenOx® Inorg aqui obtidas por ambas as técnicas, 

apresentou forte correlação com coeficientes de correlação de Pearson r > 0,75, 

enquanto que para a formação óssea, a correlação foi de moderada a forte com r 

variando entre 0,60 a 0,85 (segundo a classificação de Mukaka, (2012) na área 

médica, ver tabela 20). Com relação ao Bio-Oss® devido sua densidade radiográfica 

ser próxima ao do tecido ósseo natural do coelho, a identificação e separação de 

ambos pelo software CTAn 1.10.1.0  ou seja a binarização (veja item 4.6.2.3) foi 
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dificultada, resultando em fraca correlação das densidades de volume de ambos 

obtidas por ambas as técnicas, porém as densidades do conjunto Bio-Oss®+osso 

mostrou forte correlação (r=0,8748) entre as técnicas.  

O modelo de defeitos circularer bilaterais de 8 mm nos ossos parietais na 

calvária de coelhos mostraram microtomográfica e histomorfometricamente que 

quanto tratados apenas com coágulo sanguíneo (Grupo Coágulo), não sofreram 

fechamento completo, sendo preenchidos ao final de 180 dias somente por uma fina 

tábua óssea na superfície da dura-máter com menos de 1/3 da espessura da tábua 

óssea original, ocupando ao redor de 42,3% do volume dos defeitos. Assim, os 

defeitos bilaterais de 8 mm de diâmetro na calvária de coelhos não tiveram 

capacidade de reparar-se espontaneamente apenas com coágulo sanguíneo 

decorridos 180 dias, podendo ser considerados, segundo definições de Delgado-

Ruiz, Calvo Guirado e Romanos (2015) como de tamanho crítico.  

Neste caso, a análise histológica mostrou que essa ausência de fechamento 

nos defeitos ocorreu em decorrência da rápida reabsorção do coágulo sanguíneo já 

nos primeiros dias, permitindo o colapso/invasão do tegumento adjacente que 

passou a ocupar 48,3% do espaço dos defeitos aos 30 dias, não alterando ao longo 

de todo período experimental, o que impediu fisicamente a evolução do reparo 

ósseo, principalmente na área central dos defeitos, onde foi observada uma fina 

camada de tecido conjuntivo, que ao longo do tempo foi substituída por trabéculas 

ósseas restritas a borda e a região da dura-máter. Resultados similares foram 

descritos nos trabalhos de Cestari et al., (2009), (Pripatnanont, Nuntanaranont e 

Vongvatcharanon (2009); Sohn et al., (2010) Rocha et al., (2011), Tovar et al., 

(2014) e Delgado-Ruiz et al., (2015). 

Diferentemente do que foi apresentando no grupo coágulo, a utilização de 

materiais de preenchimento - osso autógeno, GenOx® Inorg, GenPhos® XP e Bio-

Oss® – impediu inicialmente o colapso do tegumento e permitiu maior manutenção 

da área do defeito para a formação óssea. Embora a quantidade relativa de tecido 

ósseo aos 180 dias nos defeitos tratados com esses materiais tenham sido similares 

aos do grupo coágulo, nesses casos a formação óssea ocorreu ao longo de todo o 

defeito ocupando os espaços entre as partículas do material ou substituindo o 

material reabsorvido, promovendo um melhor reparo/fechamento dos defeitos.  
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Como já era esperado, o enxerto autógeno foi o material que promoveu uma 

melhor reparação óssea nos períodos iniciais de 30 e 60 dias, com maior quantidade 

e qualidade na formação óssea ao redor das partículas de enxerto. 

Histomorfometricamente, a formação óssea atingiu o pico aos 60 dias com 32% do 

volume dos defeitos preenchido por tecido ósseo neoformado. Concomitantemente, 

intensa atividade osteoclástica foi observada, tanto na superfície do enxerto, quanto 

do tecido ósseo neoformado, o que levou a uma acentuada e crescente redução no 

volume enxertado e uma rápida reorganização/remodelação do tecido ósseo 

neoformado, com a formação de densas trabéculas ósseas de arranjo lamelar com 

os espaços intertrabeculares preenchidos por grande quantidade de medula óssea 

(34%do volume dos defeitos).  

Diferentemente do osso autógeno, os materiais Bio-Oss®, GenOx® Inorg e 

GenPhos® XP entre 30 e 60 dias, não reduziram o seu volume  implantado 

(ocupando ao redor de 34% do volume dos defeitos) e mostraram uma  formação 

óssea menor e mais imatura em relação ao grupo autógeno (média de volume 

ocupado dos defeitos de 22% vs. 32% no grupo autógeno) com pouca formação de 

medula óssea (média de volume ocupado dos defeitos de 5% vs. 34% grupo 

autógeno), ficando ambas restritas a borda dos defeitos e a superfície da dura-

máter. Nesse sentido, convém salientar que outros estudos também haviam 

verificado maior formação óssea com o tratamento de defeitos ósseos com enxerto 

autógeno em relação ao osso desproteinizado bovino e outros materiais ósseo-

substitutos em calvária de coelhos (Pripatnanont et al., 2007; Pripatnanont, 

Nuntanaranont e Vongvatcharanon, 2009; Klüppel et al., 2013), calvária de ratos 

(Nagata et al., 2010) e mandíbula de minipigs (Jensen et al., 2007; Jensen e 

Terheyden, 2009). Segundo, Jensen et al., (2006) o tratamento de defeitos em 

mandíbula de minipigs com o Bio-Oss® e β-TCP desacelera a formação óssea na 

fase inicial (2 a 4 semanas) em comparação ao enxerto autógeno, e acelera o 

processo a seguir, chegando ao final de 8 semanas, a um volume de tecido ósseo 

próximo e superior, respectivamente, ao conseguido com o osso autógeno.  

Embora alguns estudos em defeitos na calvária de coelhos mostrem que o 

uso de osso inorgânico bovino combinado ao osso autógeno em proporções 

apropriadas é capaz de promover uma maior formação óssea quanto da utilização 

de cada material isoladamente, sua aplicação no levantamento de seio maxilar 
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mostra outra vantagem significativa nessa associação, pois impede/retarda 

significantemente a perda volumétrica no seio levantado provocado pela atuação 

das forças sinusais, sugerindo uma maior manutenção do volume ósseo com 

materiais lentamente reabsorvíveis. Neste sentido, Jensen, Schou, Svendsen (2012) 

em levantamento de seios maxilares de minipigs observaram que o volume da área 

enxertada com osso autógeno da crista ilíaca e da mandíbula reduz 

significativamente após 12 semanas de tratamento, porém, esse volume é melhor 

preservado após a adição de Bio-Oss® e a redução volumétrica é significativamente 

influenciado pela relação de Bio-Oss/osso autógeno, ou seja, maior quantidade de 

Bio-Oss menor perda volumétrica. Assim, após 12 semanas, a média de redução do 

volume do enxerto foi de 65% no grupo autógeno, 38% no grupo autógeno + Bio-

Oss® (3:1), 23% no grupo autógeno + Bio-Oss® (1:1), 16% no grupo autógeno + Bio-

Oss® (1:3) e apenas 6% no grupo Bio-Oss.  

Cumpre destacar que apesar da comercialização do GenOx Inorg e do 

GenPhos® XP, ainda não existem relatos na literatura referentes ao comportamento 

biológico destes biomateriais comparados ao Bio-Oss e ao osso autógeno. Os 

poucos artigos publicados reportam ótima capacidade osteocondutora, boa 

bioatividade e lenta reabsorção, tanto para o GenOx Inorg (Cestari et al., 2009; 

Rocha et al., 2014), como para a GenPhos XP (Cestari et al., 2010; Sanches et al., 

2016). Segundo estudo de Yang et al., (2014) em calvária de coelhos, as cerâmicas 

bifásicas com conteúdos de HA e β-TCP de 60/40 e 20/80 exibem padrão similar de 

formação óssea e biodegradação após 8 semanas. Por outro lado, para Yip et al., 

(2015) a quantidade de osso neoformado e de material residual nos defeitos 

associados às cerâmicas bifásicas 60/40 e 10/90 são comparáveis ao do osso 

bovino desproteinizado após 6 meses de reparo.  

Como observado com o osso autógeno, a formação óssea ocorreu sobre a 

superfície das partículas das cerâmicas, englobando-as total ou parcialmente como 

pode ser observado na Figura 28 A-C. Porém, a superfície do material GenPhos® XP 

(partículas de 0,5 a 0,75 mm) devido sua conformação estrutural, mostrou-se maior 

entrelaçamento ou travamento ósseo em decorrência das suas macro-concavidades 

e macro-poros. Já, o Bio-Oss® (partículas de 0,25 a 1,0 mm) devido à predominância 

de partículas menores que 0,5 mm praticamente não apresentava 

macroporosidades, enquanto que no GenOx® Inorg (partículas de 0,5 a 1,0 mm) com 
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partículas maiores, a frequência de macroporos era mais evidente (Fig. 28 D-M). 

Assim, comparativamente, o GenPhos® XP apresentou um maior entrelaçamento 

entre o osso e o material, sugerindo a criação de uma estrutura mais resistente a 

forças externas, que poderá ser um diferencial de suma importância, por exemplo, 

nos casos de colocação de carga sobre implantes. 

Apesar de alguns autores relatarem a importância da temperatura de 

processamento para produção do osso inorgânico na sua resposta biológica, o 

BioOss®, uma HA-carbonatada processada a 300ºC e o GenOx® Inorg, uma HA 

sinterizada a 900ºC, exibiram formação óssea similar, de 27% e 26%, 

respectivamente, e  também de preservação do volume de ambas  aos 30- 60 dias, 

alterando significantemente aos 180 dias, sugerindo que a resposta biológica de um 

dado material tem que estar associado ao período de avaliação. A esse respeito, 

convém ressaltar o estudo de Tovar et al., (2014), que avaliaram em calvária de 

coelhos quatro tipos de osso desproteinizado xenogênico produzidos com diferentes 

processamentos térmicos, sendo dois recém desenvolvidos, o Dentisply EBR-027-

500 e ERB027 (Dentsply International, York, PA, USA), ricos em microporosos 

aumentando a sua área de superfície, e dois comerciais, o Bio-Oss® (Geistlich 

Pharma AG, Switzerland), também apresentando alta porosidade e superfície de 

área e o OsteoGraft® (Dentsply International, York, PA), com menor grau de 

porosidade e superfície de área. Os autores verificaram microtomográfica e 

histomorfometricamente após 8 semanas, que não houve diferenças significativas 

quanto a formação óssea em relação ao tipo de material enxertado. Porém, eles 

relatam uma tendência de maior formação óssea com os materiais EBR em relação 

aos comerciais BioOss® e Osteograft®, associada a uma maior média de degradação 

dos primeiros, sugerindo uma influência do processamento do biomaterial na 

formação e remodelação óssea.  

Um fator importante nesse tipo de estudo é o período de avaliação. Neste 

sentido, Sohn et al. (2010) avaliaram o processo de reparo de defeitos de diferentes 

tamanhos em calvária de coelhos  e verificaram  que a maior remodelação do osso 

neoformado nesses animais, ocorre no início da 8ª semana. Assim, segundo os 

autores, o período de 2-4 semanas refere-se ao período inicial de reparo, onde a 

estabilidade do material e as reações teciduais seriam avaliadas, enquanto que, os 

períodos superiores 8 semanas referem-se a fase tardia de reparo onde a 
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incorporação óssea, reabsorção dos materiais, remodelação óssea e a quantidade 

de regeneração óssea seriam avaliadas. 

Assim, ao comparar os resultados nos defeitos do grupo autógeno, aqui 

obtidos nos períodos iniciais (30-60 dias) ao mais tardio (180 dias), observou-se uma 

drástica redução no volume do enxerto (de 24% para 11%) e a finalização do 

processo de reparo com formação de um tecido ósseo maduro/lamelar de arranjo 

trabecular com raras áreas de reabsorção por osteoclastos e grande quantidade de 

medula óssea (Vvi de 29%). Porém, ao final do período, as características 

morfológicas da díploe original não foi re-estabelecida ocorrendo extensas falhas 

ósseas, tanto na cortical óssea externa, quanto na epidural, que estavam 

preenchidas por tecido mole dos tecidos adjacentes (ocupando 18,5% do volume 

dos defeitos). Diante desse quadro, verificou-se que o processo de reparo com osso 

autógeno foi comprometido, ocorrendo apenas à reparação parcial do defeito. Várias 

pesquisas salientam a importância da reabsorção do enxerto autógeno durante 

reparo do defeito ósseo, principalmente quando este se faz mais rapidamente que a 

reposição óssea, podendo levar nesse caso, a uma grande perda de massa óssea 

devido à reabsorção conjunta do enxerto e do osso neoformado ((Traini et al., 2008; 

Jensen e Terheyden, 2009). No presente trabalho, isto pode ser observado na figura 

29 e nos resultados quantitativos microtomográficos de BV/TV do conjunto enxerto + 

osso novo que reduziram significantemente passando de 67% aos 30 dias para 45% 

aos 180 dias. 

Similarmente, no grupo Bio-Oss®, na maioria dos defeitos analisados, ficou 

evidente a reabsorção de suas partículas que passaram a ocupar 17% do volume 

dos defeitos, permitindo a invasão do tecido mole adjacente ao defeito em proporção 

similar ao observado no grupo Autógeno. Vale ressaltar que a 

degradação/reabsorção do Bio-Oss ainda é assunto contraverso na literatura 

(Baldini, De Sanctis e Ferrari, 2011), sendo que alguns autores relatam a ocorrência 

de reabsorção de suas particulas (Ewers et al., 2004; Traini et al., 2007; Iezzi et al., 

2008; Traini et al., 2008), enquanto outros relatam um processo muito lento ou 

ausência de reabsorção e substituição por tecido ósseo (Berglundh e Lindhe, 1997). 

Contrariamente ao observado no grupo Bio-Oss, nos grupos GenPhos® XP e 

GenOx® Inorg, na maioria dos defeitos analisados, o volume ocupado pelos de 
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materiais enxertados foi preservado. Deste modo, eles permitiram que a 

conformação e altura dos defeitos permanecessem constantes e próximas daquelas 

da tábua óssea original, reduzindo a invasão dos tecidos moles adjacentes, 

principalmente nos defeitos tratados com GenOx® Inorg. Nestes grupos tanto 

macrófagos isoladamente, quanto células gigantes multinucleadas (CGM) de vários 

tamanhos estavam presentes na superfície das partículas, porém eram menos 

numerosas e as últimas, mais volumosas no grupo GenOx comparado ao Bio-Oss®, 

enquanto que, no grupo GenPhos a quantidade de ambas  era maior em relação ao 

GenOx® e Bio-Oss®, mas as CGMs eram predominantemente menores como pode 

ser observado na Figura 29.  

Estudo in vitro sobre o comportamento das células osteoclásticas em 

diferentes biomateriais, demonstrou que os osteoclastos são capazes de proliferar 

na superfície de ossos inorgânicos bovinos não sinterizados como o Bio-Oss® e 

produzir lacunas de reabsorção, porém em menor número e com anormalidades no 

formato das lacunas, quando comparado com o osso bovino nativo (Taylor et al., 

2002). Neste mesmo trabalho, a atividade osteoclástica foi menos pronunciada nos 

ossos inorgânicos bovinos sinterizados e praticamente ausente nas HAs sintéticas 

sugerindo a importância das características físico-químicas do material na ativação e 

degradação por células reabsortivas. Segundo Miron Bosshardt (2016) as células da 

linhagem dos monócitos/macrófagos são as primeiras a entrarem em contato com o 

material implantado e a diferenciarem em M1 e M2 ou em seguida fusionarem em 

osteoclastos ou CGMs. A recente descoberta de macrófagos osteal (OsteoMac) 

residentes no tecido ósseo e associado a formação e remodelação óssea, sugerem 

que as CGMs presentes ao redor dos biomateriais e anteriormente relacionados a 

rejeição do material enxertado, estejam implicados com a cura e regeneração 

tecidual com expressão de marcadores de M2, tenham um papel fundamental no 

reparo. 

Por outro lado, alguns pesquisadores sugerem que a resposta do material é 

influenciada pelo tipo de microambiente ósseo na qual se encontra, ou seja, as 

partículas localizadas na periferia dos defeitos que têm maior micro-movimentação 

sofrem encapsulamento fibroso e reabsorção, enquanto que as mais internas são 

envoltas por novo tecido ósseo e lentamente reabsorvidas (Phillips e Rahn, 1988; 

Rothamel et al., 2009; Jensen et al., 2015). Isto explicaria a ausência de degradação 
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do Bio-Oss no tratamento de defeitos ósseos mandibulares protegidos com a 

membrana ePTFE observada por Jensen et al (2009). Neste caso, a utilização da 

membrana pode ter isolado as partículas da influência do meio externo e evitando a 

micromovimentação. Em outro artigo, Jensen et al (2015) ainda sugerem que 

diferenças quanto a adsorção das proteínas no material de dentro e fora do 

compartimento ósseo pode influenciar nos tipos celulares que são atraídos para a 

superfície do Bio-Oss®. Mas, segundo os autores estudos futuros são necessários 

para avaliar as diferenças quanto ao microambiente ósseo e não ósseo, aos quais 

as partículas estão propensas. 

Curiosamente, nos materiais Bio-Oss e GenOx® Inorg a presença das CGMs 

estava associada ao tecido conjuntivo entre as partículas, enquanto que no 

GenPhos XP algumas estavam associadas ou adjacentes a formação óssea 

conforme demonstra a figura 29. Embora, a formação óssea tenha sido similar nos 

grupos Bio-Oss® (27%), GenOx® Inorg (26%) e GenPhos® XP (20%) aos 180 dias,  o 

GenOx Inorg mostrou formação de um tecido ósseo mais organizado e mais 

favorável ao preenchimento do defeito, sendo que o acúmulo de 

biomaterial+osso+medula foi de 67,9% para o GenOx® Inorg, 58,9% para GenPhos® 

XP e 55,6% para o Bio-Oss®, enquanto que, no enxerto autógeno foi de 78%.  

Diante do aqui discutido, fica evidente que tanto o GenOx® Inorg como a 

GenPhos® XP, ambos de lenta reabsorção, tem capacidade  de reparo ósseo 

equivalente ao dos padrões enxerto autógeno e Bio-Oss®, no modelo aqui utilizado, 

sugerindo que podem ser usados como materiais nos procedimentos cirúrgicos na 

região bucomaxilofacial, porém novos estudos devem ser realizados para 

fundamentar ainda mais a sua indicação para utilização clínica. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Em vista dos resultados aqui obtidos foi possível constatar e/ou concluir que: 
 

1) os defeitos ósseos bilaterais de 8 mm de diâmetro nos ossos parietais em 

crânios de coelhos podem ser considerados como defeitos de tamanho 

critico para o período de 24 semanas; 
 

2) primeiramente os materiais de enxerto osso autógeno, Gen-Ox, GenPhos 

XP e Bio-Oss agem impedindo o colapso/invasão do defeito pelo 

tegumento, permitindo uma maior manutenção da área do defeito para a 

formação óssea; 
 

3) o enxerto autógeno promove maior formação óssea nos períodos iniciais 

de reparo em comparação aos biomateriais ósseo-substitutos, mas ao 

final do período de 180 dias a quantidade de tecido ósseo acumulado nos 

defeitos foi similar entre o grupo autógeno e os grupos Gen-Ox® Inorg, 

GenPhos® XP e Bio-Oss®;  
 

4) a biodegradabilidade das partículas enxertadas/implantadas foi diferente 

entre os materiais de enxerto, sendo menor para o GenOx® Inorg e 

GenPhos® XP em relação ao osso autógeno e Bio-Oss® ao longo de 180 

dias; 
 

5) as células gigantes multinucleadas (CGMs) presentes na superfície dos 

biomateriais variaram em tamanho e número em comparação ao enxerto 

autógeno, indicando que as características físico-químicas da superfície 

do material influenciam na adesão, ativação e perfis de 

citocinas/quimiocinas derivados de macrófagos ativados e CGMs;  e, 
 

6) no modelo experimental utilizado, a estabilidade na altura do tecido 

reparado, a capacidade osteocondutiva e a formação/maturação óssea ao 

longo do tempo, conseguida com a utilização do Gen-Ox® Inorg e 

GenPhos® XP, comparável a promovida pelo Bio-Oss® e osso autógeno,  

sugere que ambos podem ser considerados como alternativas para 

cirurgias bucomaxilofaciais.  
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Anexo A: Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Animais da 
Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (CEEPA – Proc. N° 
20/2013). 
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