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intitulado "The molders of this plastic surgeon and his quest for symmetry"1, 
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acadêmico-científica. Com mais de 30 anos de experiência como cirurgião 

plástico e centenas de contribuições no campo da cirurgia plástica, o autor fez 

nesse artigo uma reflexão sobre três características profissionais que são de 

extrema relevância e que representam os pilares para o avanço da medicina e 

da cirurgia plástica como especialidade: 1- Reconheça e honre as contribuições 

e os profissionais que o antecederam; 2- Comprometa-se com a especialidade e  

realize suas próprias contribuições para que haja o avanço da cirurgia plástica; 
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eles também farão suas contribuições e poderão perpetuar os ensinamentos 

adquiridos, que, por sua vez, poderão servir como base para os próximos 

avanços e novas técnicas na especialidade. 

Esses pilares descritos por Mulliken são utilizados como alicerce de 

muitos Serviços de Cirurgia Plástica no mundo, cujo objetivo atual é formar 

cirurgiões-cientistas, ou seja, jovens profissionais com capacidade de navegar 

tanto na ciência quanto na clínica.2 Com as dificuldades e demandas 

financeiras do nosso cotidiano, o jovem cirurgião tende a privilegiar a clínica 

em detrimento da dedicação à ciência, traduzida pela capacidade de elaborar 

trabalhos científicos que possam não só contribuir para o avanço da 

especialidade, como também confrontar os próprios resultados com os 

resultados de outros grupos de excelência reconhecida. Esta é a chave do 

crescimento profissional e exige disciplina, persistência e uma dose de 

humildade. 
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nobre; a segunda, por meio da imitação - que segundo o filósofo é a mais fácil; e 

a terceira, por experiência - que segundo o filósofo é a mais árdua. 

 No início da minha carreira, o Dr. Henry K. Kawamoto2, cirurgião 

plástico norte-americano pioneiro no mundo na cirurgia craniofacial, durante 

meu período de formação nos Estados Unidos, me disse: "Cassio, você vai 

saber que ganhou experiência quando cometer o mesmo erro duas vezes". 

Desde então, tento utilizar com maior frequência o segundo método de 

Confucius que a princípio parece ser o mais fácil, a imitação. No entanto, 

durante as minhas reflexões, constatei que o mais difícil talvez seja identificar 

as pessoas que genuinamente são exemplos a serem imitados.  
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Resumo 

	  

Raposo do Amaral, CEA. Análise da neoformação óssea em transplantes de osso 

autólogo, osso bovino mineral e tricálcio fosfato com e sem o emprego de células-

tronco mesenquimais humanas no reparo de falhas ósseas alveolares por meio de 

histomorfometria e imagens radiológicas: estudo experimental em ratos [Tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.   

INTRODUÇÃO: O método padrão de reparo de falhas ósseas é o transplante do 

osso autólogo. No entanto, novas técnicas de bioengenharia de tecido ósseo poderão 

substituir o método padrão. A construção de uma técnica em bioengenharia de tecido 

ósseo é feita pela associação entre fatores ou células indutoras de osso e biomateriais 

carreadores. O objetivo do presente trabalho foi mensurar a neoformação óssea em 

falha óssea alveolar de modelo animal após o reparo com fontes diferentes de 

bioengenharia de tecido ósseo e compará-las com o reparo com o osso autólogo 

transplantado da região craniana. MÉTODOS: Foi criada uma falha óssea na região 

alveolar de 28 ratos Wistar medindo 5 mm de diâmetro. Quatro modalidades de 

reparo foram comparadas ao método padrão:  No grupo 1 (método padrão), as falhas 

ósseas foram reparadas com o transplante de osso autólogo da região parietal da 

calvária; nos grupos 2 e 3, as falhas ósseas foram reparadas com o biomaterial 

carreador osso bovino mineral sem e com o emprego de células-tronco mesenquimais 

humanas indiferenciadas, respectivamente; nos grupos 4 e 5, as falhas ósseas foram 

reparadas com o biomaterial carreador α-tricálcio fosfato sem e com o emprego de 

células-tronco mesenquimais humanas indiferenciadas, respectivamente. A 

neoformação óssea na falha alveolar  foi aferida por meio de imagens de tomografia 

computadorizada  e avaliação histomorfométrica após 8 semanas da  cirurgia. A 

neoformação óssea obtida por meio da avaliação histomorfométrica possibilitou a 

comparação dos grupos 2, 3, 4 e 5 com o grupo 1. Foi criado um sistema de pontos 

para determinar a distribuição do osso na falha óssea alveolar por meio das imagens 

de tomografia computadorizada em cinco animais por grupo, sendo 1 ponto para 

ossificação parcial, 2 pontos para ossificação total e heterogênea e 3 pontos para 

ossificação total e homogênea. O índice de significância estatístico p<0,05 foi 

determinado pelo teste  não paramétrico de Mann-Whitney. RESULTADOS: Na 

avaliação histomorfométrica, o grupo 1 apresentou 60,27% ± 16,13% de osso na 

falha (n=7). Os grupos 2 e 3 apresentaram respectivamente, 23,02% ± 8,6% (n=3) 
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(p=0,01) e 38,35% ± 19,59% (n=5) (p=0,06) de osso na falha. Os grupos 4 e 5  

apresentaram respectivamente,  51,48% ± 11,7% (n=3) (p=0,30) e 61,8% ± 2,14% 

(n=6)  (p=0,88) de osso na falha.  Na avaliação radiológica, os animais dos grupos 1, 

2, 3, 4 e 5 apresentaram média de pontos respectivamente igual a 2; 1,4; 1,5; 1,6, 1,8. 

CONCLUSÕES: O grupo de animais cujas falhas ósseas alveolares foram reparadas 

com α-tricálcio fosfato e células-tronco mesenquimais apresentou a neoformação 

óssea mais semelhante a do grupo de animais cujas falhas ósseas foram reparadas 

com osso autólogo.  

 

Descritores: Células-Tronco; Fissura palatina; Transplante heterólogo; Transplante 

autólogo  
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Summary 

Raposo do Amaral, CEA. Analysis of bone formation of autogenous bone transfer, 

bovine bone mineral and tricalcium phosphate with and without mesenchymal stem 

cells in the repair of alveolar osseous defect using histomorphometry and 

radiological imaging. [Thesis].São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo"; 2012.  

 

INTRODUCTION: The current criterion standard to repair bone defects is an 

autogenous bone transfer. However, bone engineering strategies may become the 

first choice in the future. Bone bioengineering strategies are created through the 

association of inductive factors, stem cells and biomaterial matrices. The objective of 

this study was to measure the bone formation in an alveolar osseous defect animal 

model using different bone tissue engineering strategies and to compare them with 

the autogenous bone transfer.  METHODS: Alveolar circular bone defects 

measuring 5 mm of diameter were created in 28 Wistar rats. Four alternative 

modalities were compared to the traditional modality of autogenous bone transfer:  In 

group 1 (traditional modality), defects were repaired with autogenous bone graft 

from the calvarial region; in groups 2 and 3, defects were repaired using bovine bone 

mineral free of cells and loaded with undifferentiated mesenchymal stem cells, 

respectively; in groups 4 and 5, defects were repaired with α- tricalcium phosphate 

free of cells and loaded with mesenchymal stem cells, respectively. Groups  2, 3, 4 

and 5 were compared with group 1. Bone formation was evaluated by computed 

tomography  imaging, and by histomorphometry at 8 weeks after surgery. 

Radiologically, a score system was developed to determine the bone distribution 

measured by computed tomography  imaging in five animals of each group. 

Statistical significance was determined as p<0.05   by the non-parametric statistical 

hypothesis test called the  Mann-Whitney test. RESULTS: Histomorphometrically, 

group 1 showed 60.27% ± 16.13% of bone in the defect (n=7). Groups 2 and 3 

showed  respectively, 23.02% ± 8.6% (n=3) (p=0.01) and 38.35% ± 19.59% (n=5) 

(p=0.06) of  bone in the defect. Groups 4 and 5 showed respectively, 51.48% ± 

11.7% (n=3) (p=0.30) and 61.80% ± 2.14% (n=6) (p=0.88) of bone in the defect. 

Radiologically, groups 1, 2, 3, 4 and 5 scored on average 2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 

respectively. CONCLUSION: The group of animals whose alveolar osseous defects 
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were repaired with α-tricalcium phosphate and mesenchymal stem cells showed the 

most similar bone formation to the group whose alveolar osseous defects were 

repaired with autogenous bone. 

  

 

Descriptors: Stem Cells; Cleft palate; Heterologous transplantation; Autologous 

transplantation. 
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1.1 Considerações gerais 

 

O campo da bioengenharia de tecidos é uma área  multidisciplinar que 

utiliza as ferramentas da engenharia em benefício da medicina e da biologia com 

objetivo de restaurar, manter e melhorar a função tecidual.1 Langer e Vacanti 1 

definiram os princípios da bioengenharia tecidual como a interação entre a tríade 

representada pela associação de biomateriais carreadores, células e/ou moléculas 

bioativas (fatores de crescimento e proteínas), as quais combinadas podem regenerar 

tecidos. 

Endoderma, mesoderma e ectoderma são os tecidos embriológicos que dão 

origem às células-tronco.2  

O endoderma dá origem a tecidos do trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, 

pulmões, faringe e tireóide. O mesoderma dá origem a tecidos musculares, ósseos, 

cartilaginosos, ao sistema cardiovascular, urogenital, derme e tecido conectivo. A 

ectoderme dá origem à epiderme, ao sistema nervoso central e periférico.2 

As células-tronco mesenquimais (CTM) são definidas como um grupo 

heterogêneo de células cuja origem é o mesoderma e são encontradas em inúmeros 

tecidos.3 O Comitê de células-tronco da "International Society for Cellular Therapy" 

estabeleceu três características principais para definir as células-tronco 

mesenquimais.3, 4 

1. As CTM podem ser expandidas em meio de cultura específico.  

2. A caracterização imunofenotípica das CTM é estabelecida pela reação 

positiva dos seguintes marcadores de células mesenquimais, que são 

considerados marcadores chaves: CD73, CD90, CD105, como 
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também reação negativa para os seguintes marcadores de células 

hematopoéticas: CD45 e CD34.5 As CTM também podem apresentar 

reação positiva para outros marcadores de células mesenquimais, que 

são: STRO-1, CD20, CD29, CD44, CD71, CD73,CD90, SH2/CD105, 

SH3, CD106, CD120a e CD124, como também reação negativa aos 

seguintes marcadores de células hematopoéticas: CD11b/CD79 e 

CD19/HLA-DR. 

3. As CTM são capazes de se diferenciar in vitro em pelo menos três 

tipos de células: osteoblastos, condrócitos e adipócitos. 

As CTM exercem um papel fundamental dentro do campo da bioengenharia 

de tecidos ósseos (BTO) e têm sido exploradas pelos pesquisadores que as utilizam 

com objetivo de estimular a neoformação óssea em modelo animal contendo falha 

óssea induzida mecanicamente,6-9 uma vez que elas também apresentam a capacidade 

de se replicar em diferentes tipos de tecidos in vivo, atendendo à especificidade do 

tecido receptor que sofreu injúria, sem a necessidade de diferenciação celular 

prévia.10  

As CTM podem ser extraídas de inúmeras fontes doadoras. A seleção das 

fontes doadoras, bem como o  processo de extração e manuseio das CTM devem 

atender a cinco critérios já estabelecidos:11 

1. As fontes doadoras de CTM devem oferecer células em quantidade 

maior do que 1 bilhão de células por extração. 

2. O processo de extração das CTM deve ser feito por meio de 

procedimentos minimamente invasivos. 
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3. As CTM extraídas devem ser capazes de se diferenciar em pelo menos 

quatro tipos de tecidos de maneira controlada e por meio de técnicas 

que possam ser reproduzidas. 

4. As CTM devem estar aptas a serem transplantadas de maneira 

autóloga  (transplante de tecidos entre o mesmo indivíduo) ou 

heteróloga (transplante de tecidos entre seres de espécie diferente). 

5. O processo de isolamento, cultivo e caracterização das CTM deve ser 

realizado por meio de técnicas e estratégias de engenharia tecidual que 

obedeçam a critérios validados pela comunidade internacional. 

As fontes de CTM mais tradicionais e que atendem aos critérios descritos 

são o aspirado de medula óssea, a gordura, a polpa dentária e a musculatura 

esquelética.5 Uma breve descrição sobre o histórico das fontes mais tradicionais de 

CTM é feita abaixo: 

 

 

1.2 Fontes de células-tronco 

 

1.2.1 Aspirado de medula óssea 

 

Friedenstein et al,12, 13 em 1968, caracterizaram as CTM derivadas da 

medula óssea e mais recentemente sua capacidade de se replicar em múltiplos tecidos 

foi definida.14, 15  Atualmente, a medula óssea é identificada como a fonte mais 

utilizada para a extração de CTM adultas,16 uma vez que permite a retirada de um 

alto número de células, com baixa morbidade para a área doadora. As regiões 
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anatômicas amplamente utilizadas como área doadora são a crista ilíaca e a cabeça 

do fêmur.16  As CTM podem ser de natureza autóloga ou heteróloga.  

Células autólogas ou autógenas  são aquelas transferidas de uma região para 

outra em um mesmo indivíduo, e células heterólogas ou xenógenas são aquelas 

transferidas entre indivíduos de espécies diferentes.   

Estas CTM de natureza autógena e xenógena derivadas da medula óssea 

foram associadas aos biomateriais carreadores para reparar falhas ósseas em modelos 

animais.9, 17-19  

A aplicabilidade clínica desta fonte de CTM da medula óssea cresceu 

devido à facilidade e comodidade de sua obtenção na população adulta, bem como 

pela sua alta capacidade de diferenciação tecidual.20 No entanto, as vantagens 

técnicas advindas da fácil obtenção de células por meio de procedimentos clássicos e 

conservadores não podem ser estendidas à população infantil. A alta morbidade 

cirúrgica da retirada de CTM da crista ilíaca ou dos membros inferiores de crianças 

impede a utilização rotineira desta fonte de CTM nesta população.    

 

 

1.2.2 Gordura 

 

A presença de CTM na gordura foi inicialmente descrita por Rodbell21 em 

1964 e caracterizadas por Zuk et al.22, 23 Algumas subpopulações de células de 

gordura também expressam reação positiva aos marcadores CD44, CD105 e 

STRO1.24 Portanto, estas células são multipotentes e capazes de se diferenciar em 

gordura, músculo, osso e cartilagem, e vêm sendo utilizadas para reparar falhas 
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ósseas induzidas em modelo animal.6, 7 Elas são particularmente interessantes para o 

campo da bioengenharia de tecidos ósseos, uma vez que podem ser extraídas por 

meio de lipoaspiração, um procedimento relativamente simples e com baixa 

morbidade. Lee et al.25  conduziram um estudo pioneiro para demonstrar a indução 

da neoformação óssea em falhas ósseas críticas na calvária de ratos com o uso de 

CTM derivadas da gordura. Os dados desse estudo demonstraram neoformação óssea 

no período de tempo de 8 semanas após a cirurgia de confecção da falha óssea. 

Embora esse estudo pioneiro não tenha quantificado o volume ósseo neoformado 

presente na falha óssea induzida,25 este foi o primeiro passo para determinar o 

período ideal de sacrifício dos animais, como também a potencial aplicabilidade das 

células-tronco mesenquimais derivadas da gordura para regeneração de falhas ósseas 

críticas. 

Cowan et al.  26 foram os primeiros autores a utilizar as CTM derivadas da 

gordura para reparar falhas ósseas de crânios de ratos e, desde então, diferentes 

protocolos e densidades celulares têm sido utilizadas no campo da bioengenharia de 

tecidos ósseos. Mais recentemente, o grupo da "University of California Los 

Angeles"'  (UCLA) demonstrou que as CTM derivadas da gordura não apresentaram  

boa capacidade de indução da neoformação de osso em falhas ósseas em fêmures de 

modelo animal.27 Portanto, novas fontes de CTM com potencial para induzir a 

neoformação de osso devem ser identificadas e testadas em modelo animal.   
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1.2.3 Polpa dentária 

 

A polpa dentária e os tecidos periodontais foram identificados como fonte 

doadora de CTM. As CTM isoladas de dentes foram capazes de se diferenciar em 

gordura, músculo, osso e cartilagem.28-30  Trata-se de uma fonte interessante para a 

bioengenharia de tecido ósseo, uma vez que sua capacidade de replicação se 

assemelha à capacidade de replicação das CTM derivadas da medula óssea.31 

Portanto, as células extraídas destes dentes decíduos poderão ser utilizadas dentro do 

campo da bioengenharia de tecidos ósseos para reabilitar falhas ósseas de crianças 

portadoras de anomalias congênitas ou vítima de acidentes. 

 

 

1.2.4 Musculatura esquelética 

 

O tecido muscular corresponde aproximadamente a 30-40% da massa total 

do corpo e tem sido reconhecido como fonte de CTM adultas de fácil acesso.32 As 

CTM podem ser isoladas da musculatura esquelética por meio de pequenos 

fragmentos obtidos por biópsia. Após o isolamento, essas células normalmente 

apresentam características morfológicas de fibroblastos. No entanto, inúmeros 

autores33-36 demonstraram o perfil imunofenotípico  dessas CTM obtido por meio de 

avaliação por  citometria de fluxo, que revelou reação positiva para os marcadores de 

células mesenquimais e negativo para os marcadores de células endoteliais e 

hematopoéticas. 
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Essa fonte foi utilizada para regenerar a musculatura esquelética de animais 

portadores de distrofia muscular progressiva de Duchenne.37  

Nosso grupo de pesquisa isolou e caracterizou CTM derivadas de pequenos 

fragmentos de músculo orbicularis-oris de crianças portadoras de fissura lábio-

palatina obtidas durante a cirurgia de queiloplastia primária.38 Após o 

estabelecimento do perfil imunofenotípico das CTM derivadas do músculo 

orbicularis-oris, essas células foram associadas a biomateriais carreadores para 

regenerar tecidos ósseos em falhas ósseas mecanicamente induzidas em crânios de 

ratos.39   

 

 

1.3 Biomateriais carreadores 

 

Os biomateriais carreadores devem apresentar quatro características básicas 

para possibilitar a neoformação de osso na falha óssea: 1. Capacidade de preencher 

falhas ósseas tridimensionais; 2. Promover um fechamento temporário dentro da 

falha óssea nas fases iniciais de ossificação; 3. Permanecer inerte e estável no sítio 

receptor; 4. Promover a indução óssea por meio de liberação de células ou agentes 

indutores.40-42 Essas quatro características dos biomateriais direcionadas à 

bioengenharia de tecido ósseo são definidas pelas propriedades de osteocondução e 

osteoindução.43  

Osteocondução é o processo pelo qual o tecido ósseo cresce das margens de 

uma falha óssea sobre um biomaterial carreador, ocorrendo migração das células 
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osteoprogenitoras.44, 45 As propriedades de osteocondução são encontradas no osso 

autógeno, osso bovino mineral e biomateriais cerâmicos.46  

Osteoindução é definida como a indução de células progenitoras não 

diferenciadas que não estão comprometidas com a linhagem osteogênica a formar 

células osteoprogenitoras.45  O fenômeno da osteoindução é definido pela capacidade 

de um agente composto pela associação de células-tronco e/ou moléculas indutoras e 

biomateriais carreadores de induzir a formação de osso em regiões extraesqueléticas 

ectópicas, onde não existem células progenitoras comprometidas com a linhagem 

osteogênica.45, 47  

A composição química de um biomaterial carreador é de fundamental 

importância no estímulo à neoformação óssea. A densidade dos poros aproximando-

se de 90% e o tamanho dos poros medindo entre 300 a 500 µm facilitam o transporte 

de células, bem como a liberação e osteoindução no leito receptor.42, 48  

Os biomateriais cerâmicos e osso bovino mineral são considerados 

substitutos ósseos e frequentemente utilizados na bioengenharia de tecidos para 

carrear células e moléculas indutoras.49-54 

A hidroxiapatita55, 56, o α-tricálcio fosfato (α-TCP)57-59 e o β-tricálcio fosfato 

(β-TCP)60 são os principais representantes da família de biomateriais cerâmicos.  O 

α-TCP  e o β-TCP são os principais representantes do subgrupo fosfato de cálcio da 

família dos cerâmicos, que estão recebendo contínua atenção devido a sua grande 

aplicabilidade dentro das técnicas de BTO.42 Em 1920, Albee61 foi o primeiro autor a 

demonstrar o reparo de falhas ósseas nos membros inferiores de cachorros obtido por 

meio da utilização do β-tricálcio fosfato e, desde o século passado, os biomateriais 

compostos por fosfato de cálcio são frequentemente utilizados em cirurgias 
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ortopédicas e crânio-maxilo-faciais.62, 63 A capacidade osteoindutora dos fosfatos de 

cálcio também já foi demonstrada por meio de sua inserção em tecidos musculares64 

de modelos animais. 

  O α-tricálcio fosfato (α-TCP) e o β-tricálcio fosfato (β-TCP) apresentam 

estrutura química semelhante, mas diferem em sua estrutura cristalina (α-Ca3(PO4)2 e 

β- Ca3(PO4)2) e por este motivo apresentam período de tempo de absorção in vivo 

diferente.65 O α-TCP é absorvido em menor período de tempo que o β-TCP.65 

Recentemente, Grandi et al.66 compararam o efeito osteocondutor e 

osteoindutor de ambos os biomateriais (α-TCP e β-TCP) no reparo de falhas ósseas 

na região craniana de ratos e encontraram um volume  de osso neoformado de 

50,29% após 120 dias da cirurgia para o grupo de animais reparados com o α-TCP e 

48,50%  para o grupo de animais reparados com o β-TCP. Os valores elevados de 

volume de osso neoformado presente nas falhas ósseas dos animais reparados com 

ambos os biomateriais compostos por fosfato de cálcio enfatizam as qualidades de 

suas propriedades osteocondutoras, osteoindutoras e biocompatíveis, o que os torna 

uma boa opção para o transporte de células-tronco mesenquimais e/ou de moléculas 

indutoras de osso e uma alternativa promissora dentro do campo da bioengenharia 

tecidual.65 

O osso bovino mineral é frequentemente utilizado como substituto ósseo 

para reparar falhas ósseas em estudos experimentais e clínicos.67-69 Um produto 

constituído por osso bovino mineral é comercializado sob o nome comercial de Bio-

oss collagen®.70  Trata-se de um produto inorgânico, desproteinado e sintetizado a 

uma reação de 3000C, com objetivo de eliminar os componentes orgânicos.71 

Existem dados conflitantes na literatura sobre a presença de proteínas e materiais 
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orgânicos na constituição química do biomaterial  Bio-oss collagen®.71 A arquitetura 

desse biomaterial consiste em poros largos de diferentes tamanhos que variam de 

300-1500 µm, espaços intra-cristalinos que variam de 3 a 26 nm em sistemas 

interconectados resultando em porosidade de 70-75% com área de superfície interna 

de 100 m2/g.70 Devido a essa característica física, esse biomaterial pode ser utilizado 

para transportar e liberar CTM e moléculas indutoras para o sítio receptor em 

humanos.70, 72 Alguns estudos sugerem que esse biomaterial tem a capacidade de 

facilitar a diferenciação in vivo de células osteoprogenitoras por meio da liberação de 

proteínas indutoras de osso.72 

 

 

1.4 Conceito de falha óssea crítica 

 

Em 1986, Schmitz e Hollinger73 definiram o termo "falha óssea crítica" 

como a menor falha óssea possível que não apresenta neoformação óssea completa e 

espontânea ao longo da vida do animal ou do indivíduo. Três variáveis podem alterar 

o volume de osso neoformado em uma falha óssea:  1) A espécie do animal; 2) A 

idade do animal ou indivíduo; 3) A região anatômica onde foi realizada a falha 

óssea.74, 75  

Animais menores e com metabolismo mais acelerado como os ratos 

apresentam o período de tempo para a neoformação óssea após a confecção de uma 

falha óssea significativamente menor do que indivíduos da espécie humana.74, 75 Da 

mesma maneira, indivíduos mais jovens tendem a apresentar menor período de 

tempo para a neoformação óssea em uma falha óssea em comparação a indivíduos 
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mais velhos da mesma espécie.74, 75 Aalami et al.76 compararam o volume  de osso de 

falhas ósseas circulares medindo  3mm, 4mm e 5mm na calvária de animais jovens 

com 6 dias de idade com animais mais velhos, com 60 dias de idade. Os animais 

foram sacrificados após 8 semanas de cirurgia e submetidos a exame de imagem e 

histologia com objetivo de mensuração do volume de osso neoformado dentro da 

falha óssea. Os autores identificaram uma capacidade de neoformação óssea 

significativamente maior para os animais jovens em comparação aos animais mais 

velhos nas falhas ósseas dos três diferentes tamanhos.  

O volume de osso neoformado em uma falha óssea também depende da 

região anatômica do animal. Falhas ósseas induzidas na região da calvária sob a 

influência da dura-máter e periósteo também tendem a apresentar volume de osso 

neoformado significativamente maior do que falhas ósseas em outras regiões, como, 

por exemplo, a região maxilar e alveolar sem a influência do efeito osteoindutor da 

dura-máter.77 Essas três variáveis relacionadas ao modelo animal podem interferir no 

sucesso de uma terapia de bioengenharia de tecidos ósseos. Portanto, a padronização 

das dimensões de uma falha óssea induzida, bem como da espécie e idade do modelo 

animal são essenciais para testar fontes promissoras de CTM e novos biomateriais 

carreadores. 

 

 

1.5 O emprego de técnicas de bioengenharia de tecido ósseo: a necessidade 

clínica 
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Pacientes portadores de deformidades craniofaciais necessitam de 

reconstruções complexas do esqueleto craniofacial. Atualmente, as falhas ósseas 

presentes nesses pacientes são preferencialmente tratados por meio de transplantes de 

osso autógeno.78 

A fissura lábio-palatina (FLP) é a deformidade craniofacial congênita mais 

prevalente e apresenta uma ampla variabilidade clínica. Dentro deste amplo espectro 

clínico, todos os pacientes portadores de fissura no palato primário irão necessitar de 

transplante de osso em alguma etapa da vida para a sua completa reabilitação. O 

transplante de osso na população portadora de fissura lábio-palatina é normalmente 

realizado entre 7 e 9 anos de idade, quando o dente canino está próximo a sua 

irrupção.79 Esta etapa do protocolo de tratamento é crucial pois permite o 

alinhamento ósseo da arcada alveolar, além de permitir suporte ósseo para a região 

nasal. No entanto, as áreas doadoras de enxertos na população infantil são escassas.78 

A retirada cirúrgica de enxertos ósseos pode aumentar a morbidade da cirurgia, 

levando à dor, infecção, e demora na recuperação e deambulação do paciente no 

período pós-operatório.80-82 Além disso, baixos índices de sucesso na integração do 

enxerto ósseo na região alveolar têm sido relatados nos pacientes portadores de 

fissura lábio-palatina.83, 84 Muitos pacientes necessitam de uma segunda ou terceira 

cirurgia de transplante ósseo para a fissura alveolar, com objetivo de levar um aporte 

adicional de osso para o estabelecimento completo da arcada óssea alveolar.81, 85, 86   

A bioengenharia de tecido ósseo poderá substituir o tratamento padrão 

realizado por meio do transplante de osso autógeno e diminuir significativamente a 

morbidade da cirurgia e evitar a necessidade de áreas doadoras de enxertos ósseos. 
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1.6 Os princípios da construção de uma técnica em bioengenharia de 

tecidos  

 

Os princípios da construção de uma técnica dentro do campo da 

bioengenharia de tecido podem ser divididos didaticamente em cinco etapas: 1. 

Seleção e processamento do biomaterial carreador; 2. Isolamento e caracterização 

das células-tronco in vitro; 3. Inoculação de células-tronco de natureza autógena ou 

xenógena ou de bio-fatores dentro dos biomateriais carreadores; 4. Reimplante 

cirúrgico da terapia tecidual escolhida no modelo experimental; e 5. Período de 

assimilação da terapia tecidual escolhida.1, 87-91 

Atualmente, todos os esforços dos pesquisadores são direcionados a 

maximizar a neoformação de tecido ósseo no ambiente receptor e diminuir a 

morbidade da cirurgia, evitando a retirada de tecidos de uma área doadora. Portanto, 

esse objetivo pode ser alcançado por meio da otimização da eficácia de cada uma das 

cinco etapas.5  

A escolha da região anatômica da falha óssea induzida em modelo animal é 

uma pré-etapa crucial na definição de possíveis fontes de bioengenharia de tecidos 

ósseos. Portanto,  fontes alternativas de BTO destinadas a substituir o enxerto ósseo 

alveolar no tratamento de crianças portadoras de fissura lábio-palatina devem ser 

testadas previamente em região alveolar do modelo animal. A avaliação do 

comportamento dessas fontes de BTO por meio de sua inserção em falhas ósseas 

induzidas em modelo animal é uma etapa obrigatória antes da referida técnica ser 

considerada para uso em humanos.  



_____________________________________________________________________Introdução  15 

Nguyen et al.92  foram os pioneiros a padronizar falhas ósseas alveolares em 

ratos com arquitetura retangular e dimensões de 7X4X3 mm. Quatro grupos de 

quatro animais foram sacrificados nos períodos de tempo de 0, 4, 8 e 12 semanas 

respectivamente. A quantificação do osso neoformado na falha óssea por meio de 

microtomografia computadorizada demonstrou a presença de volume ósseo de 43%, 

53% e 48% para os respectivos períodos de tempo de 4, 8 e 12 semanas.  Nosso 

grupo de pesquisa simultaneamente também padronizou uma falha óssea na região 

alveolar de ratos adultos da raça Wistar com dimensões semelhantes e quantificou o 

volume de osso neoformado por meio de tomografia computadorizada.93 

O objetivo do nosso grupo foi inicialmente encontrar um modelo animal de 

pequeno porte, de fácil armazenamento e manipulação e que pudesse mimetizar as 

falhas ósseas alveolares presentes nas crianças portadoras de fissura lábio-palatina 

unilateral completa. Previamente ao desenvolvimento do modelo animal, nosso 

grupo de pesquisa direcionou os esforços para cumprir a primeira etapa da 

construção de uma nova técnica de bioengenharia de tecidos ósseos que pudesse ser 

utilizada durante a reabilitação das crianças portadoras de FLP. A primeira cirurgia 

do protocolo de tratamento destas crianças é a queiloplastia primária.94 Durante essa 

cirurgia, o cirurgião tem a oportunidade de retirar microfragmentos de músculo 

orbicularis-oris, que são usualmente descartados no reparo final do vermelho 

labial.38 Esses fragmentos são enviados ao laboratório, submetidos a procedimentos 

específicos de lavagem e subsequentemente inseridos em placa de Petri e meio de 

cultura específico para que haja a liberação  das células com características 

morfológicas de fibroblastos.38   
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A segunda etapa da construção de nossa técnica de bioengenharia de tecidos 

ósseos foi a caracterização imunofenotípica das células com as características 

morfológicas de fibroblastos. Subsequentemente, nosso grupo de pesquisa 

demonstrou que as células apresentavam reação positiva para os marcadores 

celulares de células mesenquimais e reação negativa para os marcadores celulares de 

células hematopoéticas e endoteliais por meio de citometria de fluxo. Além disso, as 

células foram capazes de se diferenciar em pelo menos quatro tecidos: gordura, 

músculo, osso e cartilagem. Portanto, as presentes células apresentaram perfil 

imunofenotípico de células-tronco mesenquimais humanas adultas.38  

Seong et al.10 descreveram um trabalho de revisão de literatura sobre as 

fontes promissoras de bioengenharia de tecidos e reconheceram o pioneirismo do 

nosso grupo de pesquisa ao descrever o protocolo de identificação, isolamento e 

caracterização das  células-tronco mesenquimais adultas derivadas do músculo 

orbicularis-oris de crianças portadoras de FLP. Portanto, nosso grupo de pesquisa, 

convencido de que esta nova fonte de BTO poderia ser utilizada para induzir a 

neoformação de osso na falha óssea alveolar de crianças portadoras de FLP, seguiu 

para a terceira etapa da inoculação de células-tronco mesenquimais adultas dentro 

dos biomateriais carreadores.95 

Os biomateriais carreadores eleitos foram o osso mineral de origem bovina e 

α-tricálcio fosfato. Ambos os biomateriais carreadores apresentam características 

osteocondutoras e alguns estudos demonstraram a capacidade química desses 

biomateriais carreadores de facilitar a diferenciação celular e de permanecer estáveis 

e inertes em um sítio anatômico receptor.43, 96  
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Modelos de animais não imunossuprimidos estão sendo utilizados para 

testar abordagens envolvendo técnicas de BTO com a presença de células-tronco 

mesenquimais humanas.39, 97 Essas células apresentam a capacidade de secretar 

fatores que inibem a resposta imunogênica do receptor.98, 99 Portanto, tais células não 

provocam rejeição do receptor.98-100 Por esse motivo, torna-se provável que 

modalidades alternativas de BTO possam suplantar a atual utilização de osso 

autógeno para o tratamento de falhas ósseas alveolares em animais. No entanto, 

revisões sistemáticas recentes da literatura ainda apontam controvérsias sobre a 

técnica de BTO mais efetiva para ser utilizada em falhas ósseas induzidas em 

modelos animais.101, 102 Portanto, a técnica de BTO a ser considerada padrão para o 

reparo de falhas ósseas alveolares ainda está por ser descrita. 

A elaboração de uma nova fonte de BTO é um processo lento, trabalhoso e 

depende do esforço de um grupo de pesquisa multidisciplinar com profissionais 

especializados nas áreas básicas e clínicas. As três etapas elementares para a sua 

confecção foram previamente validadas. Esse trabalho foi realizado com o objetivo 

de concluir as duas últimas etapas para a  construção de uma nova técnica de BTO 

que pudesse ser direcionada ao tratamento de falhas ósseas alveolares de ratos que 

mimetizam a situação clínica existente nas crianças portadoras de fissura lábio-

palatina. 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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O objetivo do presente trabalho foi mensurar a neoformação óssea em falha 

óssea alveolar de modelo animal após o reparo com osso bovino mineral e tricálcio 

fosfato com e sem o emprego de células-tronco mesenquimais humanas e compará-

las com o reparo com o osso autógeno transplantado da região craniana. 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos 
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3.1 Desenho do estudo 

 

Estudo experimental prospectivo do tipo caso-controle envolvendo 28 ratos 

submetidos à reparação de falhas ósseas na região alveolar.  

 

 

3.2 Casuística/Amostra 

 

Para o experimento, foram selecionados ratos adultos (Rattus Norvegicus 

Albinus), da linhagem Wistar, machos, com o peso variando entre 300 a 370g.  

 

 

Figura 1- Ratos da linhagem Wistar e o respectivo esqueleto craniofacial 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais com o controle de 

temperatura, ciclo de luz e umidade ambiente. Ratos da linhagem Wistar, não 

imunossuprimidos, foram divididos em 5 grupos. Grupo 1, as falhas ósseas foram 

reparadas com o transplante do osso autógeno da região parietal (n=7).  
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Figura 2-  Desenho esquemático ilustrando o reparo da falha óssea alveolar com o 
transplante de osso autógeno da região da calvária nos animais do grupo 1 

 

 

No grupo 2, as falhas ósseas foram reparadas com o osso bovino mineral 

(n=5); no grupo 3, as falhas ósseas foram reparadas com o osso bovino mineral com 

o emprego das CTM (n=5); 

 

 

Figura 3- Desenho esquemático ilustrando o reparo da falha óssea alveolar com o 
osso bovino mineral, sem e com o emprego das CTM (grupos 2 e 3) 
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Figura 4- Desenho esquemático ilustrando o reparo da falha óssea alveolar com o 
α-TCP, sem e com o emprego das CTM (grupos 4 e 5) 

 

No grupo 4, as falhas ósseas foram reparadas com o  α-TCP (n=5); no grupo 

5, as falhas ósseas foram reparadas com o α-TCP com emprego das CTM (n=6). 

 

 

3.3 Modelo de preparo das células-tronco mesenquimais humanas 

 

O modelo de preparo das células-tronco mesenquimais humanas passou 

pelas seguintes etapas: coleta dos tecidos de sujeitos portadores de fissura lábio-

palatina, isolamento das células, cultura das células, caracterização das células, 

preparação dos biomateriais, inoculação das células nos biomateriais. As 

características de cada uma das etapas deste preparo estão descritas abaixo: 
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3.3.1 Coleta dos tecidos de sujeitos portadores de fissura lábio-palatina 

 

Os sujeitos portadores de fissura lábio-palatina aos 3 meses de idade são 

anestesiados para serem submetidos à primeira cirurgia do tratamento do paciente 

portador de fissura lábio-palatina, que é a queiloplastia primária. Ao término da 

cirurgia, realiza-se uma manobra operatória de rotação de retalhos na região do 

vermelho labial com objetivo de diminuir a retração cicatricial que é relativamente 

frequente nos pacientes submetidos à queiloplastia primária pela técnica de Millard e 

suas variações.103-105 Ao realizar essa técnica de sutura do vermelho labial, um 

pequeno fragmento do vermelho labial contendo o músculo orbicularis-oris é 

comumente descartado. Esse pequeno fragmento é colocado em meio de cultura de 

PBS e enviado no mesmo momento ao laboratório de Biociências da Universidade de 

São Paulo. O período de tempo da retirada do material, inserção no meio de cultura, 

transporte do material e chegada no laboratório foi menor que 4 horas para todas as 

amostras.  
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Figura 5-  Sujeito portador de FLP submetido a queiloplastia primária (esquerda) e 
pequeno fragmento de músculo orbicularis-oris inserido em meio de 
cultura específico (direita) antes de ser enviado para o Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo (USP)  

 

Foram selecionados ao acaso 20 sujeitos portadores de fissura lábio-palatina 

não sindrômicos, com ausência de infecções sistêmicas e locais. Os pais foram 

devidamente informados sobre o destino do fragmento de músculo orbicularis-oris e 

assinaram termo de consentimento livre-esclarecido de acordo com o Comitê de 

Ética do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (nº 037/2005). 
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3.3.2 Identificação e isolamento de células-tronco do músculo orbicularis-oris 

de sujeitos portadores de fissura lábio-palatina 

 

Os tecidos musculares das amostras de tecido muscular de 3 sujeitos com 

fissura lábio-palatina, com 3 meses de idade foram selecionados aleatoriamente entre 

amostras de tecido muscular de 20 sujeitos com fissura lábio-palatina para a etapa de 

caracterização do perfil imunofenotípico das células.  

 

 

3.3.3 Cultura das células 

 

As linhagens celulares dos três sujeitos portadores de FLP foram incluídas 

em  meio específico composto por D-MEM=F12 (Invitrogen®) associado a soro fetal 

bovino 15% (FBS; Hyclone, Hyclone Laboratories, Logan, UT), 2 mM de L-

glutamine,  2 mM de aminoácidos não essenciais (Invitrogen®), 100 unidades/mL de 

penicilina e 100 mg/mL de estreptomicina (Invitrogen®). A troca do meio foi 

realizada a cada três dias por outro meio semelhante. Esse protocolo de cultura de 

células já foi previamente descrito por nosso grupo de pesquisa em estudos 

anteriores.38, 39 
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3.3.4 Processo de caracterização do perfil imunofenotípico das células-tronco 

derivadas do músculo orbicularis-oris 

 

O processo de caracterização do perfil imunofenotípico das células advindas 

do músculo orbicularis-oris  de sujeitos portadores de FLP foi realizado com auxílio 

do aparelho citômetro de fluxo (Guava  Technologies®,  Hayward,  CA) com emissão 

de ondas que variam de 488  a  532  nm. Nesse processo, as células são alinhadas 

pelo citômetro e analisadas uma a uma por um feixe de laser capaz de detectar a 

fluorescência emitida pelas células.  As linhagens foram cultivadas até a obtenção do 

número satisfatório de células com uma concentração de 1,0 x 106 cels/mL, 

emergidas e coradas em uma concentração de anticorpos específicos. Após 45 

minutos de incubação em sala escura e temperatura ambiente, as células foram 

removidas da superfície da placa de cultivo utilizando tripsina e lavadas por  três 

vezes com o meio PBS (Gibco,  Invitrogen®,  Carlsbad,  CA). As células-tronco 

mesenquimais apresentaram inicialmente característica morfológica de fibroblasto, 

visto ao microscópio. 
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Figura 6-  Característica morfológica de fibroblastos das células-tronco 
mesenquimais humanas vistos ao microscópio com aumento de 100x 

 

Em seguida, as células foram incubadas com os seguintes anticorpos 

primários: CD29-PE-Cy5, CD31-PE, CD45-FITC, CD73-PE, CD90-R-PE, CD105-

PE  (Becton  Dickinson,  Franklin  Lakes,  NJ). As células incubadas apresentaram 

reação positiva aos marcadores de células mesenquimais CD73-PE, CD90-R-PE e 

CD105-PE e reação negativa aos marcadores de células hematopoéticas CD29-PE-

Cy5, CD31-PE, e CD45-FITC. Os sinais gerados foram interpretados por um sistema 

computacional que os transformou em dados e permitiu as análises. 
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Figura 7- Reação positiva aos marcadores de superfície das células-tronco 
mesenquimais 

 
 
 

                           

Figura 8- Reação negativa aos marcadores de superfície das células-tronco 
hematopoéticas 

 

 

3.3.5  Preparação dos biomateriais 

 

O biomaterial com a estrutura química formada de osso bovino mineral sob 

a apresentação comercial de Bio-oss collagen® de 100mg, (Geistlich Pharmaceutical, 

Wolheisen Switzerland) foi utilizado neste estudo. Os biomateriais foram comprados 

pelos pesquisadores das empresas fabricantes. Os biomateriais apresentam  
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consistência esponjosa e aspecto tridimensional pesando 100 mg. O biomaterial foi 

dividido em três partes iguais (33mg) antes da sua associação com as CTM. 

Os biomateriais α-TCP (Labiomat®, Brasil) foram doados pelos fabricantes. 

Esse biomaterial consiste em pó (75% de α-TCP e 15% de cálcio sulfato 

hemidratado) que foi adicionado a uma solução contendo acelerador (2,5% de 

Na2HPO4) até a obtenção de uma substância de consistência sólida. As placas sólidas 

circulares de α-TCP foram customizadas à falha óssea medindo 5 mm de diâmetro.  

 

 

3.3.6 Inoculação das células-tronco mesenquimais nos biomateriais 

carreadores 

 

Cada um dos fragmentos do osso bovino mineral foi embebido em  1,0 x 106 

cels/mL de CTM indiferenciadas e subsequentemente inserido em placa de Petri de 

35-mm (Corning®). As CTM foram implementadas com 2,5mL de meio e incubados 

a 37ºC e 5% CO2 por 24 horas antes da inoculação nos biomateriais carreadores. 

Esse período foi importante para permitir a aderência das CTM na superfície dos 

biomateriais. 

O mesmo meio de PBS foi utilizado para embeber os biomateriais 

carreadores sem a presença das CTM. Os biomateriais também foram inseridos no 

meio 24 horas antes da cirurgia nos animais. 
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3.4 Modelo animal e técnica operatória 

 

No período pré-operatório, os animais foram pesados e submetidos à 

tricotomia. 

Os animais foram anestesiados com uma injeção intraoperatória de 

anestésico (0,3 mL/100g de massa corporal) com hidroclorido de quetamina a 5% 

associada ao xilazina a 2%. Os ratos foram colocados em posição lateral para o 

procedimento cirúrgico. O anestésico local composto por lidocaína com 

vasoconstritor à base de adrenalina (0,3 mL) foi utilizado para a anestesia local da 

mucosa oral dos animais, onde subsequentemente foi realizada uma incisão medindo 

2 cm. Os músculos e o periósteo da maxila e do zigoma foram completamente 

descolados. Uma broca trefina medindo 5 mm de diâmetro, acoplada a um motor de 

alta rotação foi utilizada  para criar a falha óssea circular na região alveolar medindo 

5 mm de diâmetro. 
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Figura 9-  Fotografia intraoperatória da falha óssea alveolar e exposição dos tecidos 
moles   

 

Nos animais dos grupos 3, 5, 2 e 4, as falhas ósseas foram imediatamente 

reparadas com as técnicas de bioengenharia de tecidos ósseos previamente descritas 

(grupos 3 e 5) ou com os biomateriais sem o emprego das CTM (grupos 2 e 4). 

Nos animais do grupo 1, foi realizada uma incisão na região da calvária. O 

periósteo foi dissecado e realizou-se uma craniotomia com a mesma broca trefina de 

diâmetro de 5 mm. Os fragmentos ósseos retirados da região da calvária foram 

transplantados para a região alveolar. A região da calvária permaneceu aberta e 

nenhum tipo de reparo foi realizado nesta região. 

As suturas dos tecidos profundos e da pele foram realizadas em todos os 

animais utilizando-se fio de sutura Nylon®  5-0 (Ethicon®-Brasil). 
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O protocolo cirúrgico experimental foi descrito em trabalho preliminar em 

anexo (Apêndice).93 A falha óssea na região alveolar foi modificada em relação ao 

trabalho inicial, no qual foi utilizada uma falha óssea retangular.  

 

 

3.4.1 Período pós-operatório 

 

Durante o período pós-operatório, os animais receberam alimentação 

pastosa por sete dias e dieta normal para  animais nos dias subsequentes.  

 Os animais foram sacrificados após 8 semanas da cirurgia. Após o 

sacrifício, a região da falha óssea alveolar foi isolada e cortada com a microsserra 

(Aesculap®, German) em forma de quadrado.  

 

                  

 

Figura 10- Região alveolar destacada do esqueleto craniofacial com a microsserra 
reciprocante. Após os cortes ósseos para destacar a região alveolar 
(esquerda) e após a retirada do fragmento ósseo (direita)  
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3.5 Preparação para histomorfometria: cortes dos fragmentos ósseos 

incluídos em blocos de acrílico de metilmetacrilato e coloração com azul 

de Toluidina. 

 

Os fragmentos ósseos cortados foram embebidos em álcool desidratado a 

70%, incluídos em metilmetacrilato e processados conforme técnica previamente 

descrita.106 Utilizou-se um micrótomo de impacto com navalha de tungstênio e foram 

obtidos cortes de 5µm para a confecção das lâminas de histologia. Os fragmentos 

foram preparados e corados com azul de Toluidina a 0,1% e pH de 6,4. Os resultados 

foram mensurados de forma quantitativa e qualitativa.   

 

3.5.1 Mensuração quantitativa da neoformação óssea na falha óssea alveolar 

realizada por meio de histomorfometria 

 

As variáveis quantitativas foram obtidas por meio da mensuração 

histomorfométrica da neoformação óssea presente na falha óssea alveolar.  

A mensuração realizada  por meio de histomorfometria utilizou parâmetros 

diretos e indiretos da neoformação óssea que avaliaram respectivamente o porcentual 

de volume de osso presente na falha óssea alveolar (parâmetro direto) e o porcentual 

de volume de fibrose presente na falha óssea alveolar (parâmetro indireto). Os 

índices estatísticos histomorfométricos utilizados para  a quantificação do volume 

ósseo da falha óssea alveolar foram obtidos por meio das seguintes razões 

representadas pela divisão entre o volume ósseo total presente na falha óssea alveolar 

após o período de tempo determinado e o volume total da falha óssea alveolar 
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(parâmetro direto de neoformação óssea).  Da mesma maneira, o volume total  de 

fibrose presente na falha óssea alveolar foi dividido  pelo volume total da falha óssea 

alveolar (parâmetro indireto de neoformação óssea). 

Os cortes foram analisados em microscópio óptico comum Nikon com 125x 

de aumento (Nikon®, Japan)  por meio da utilização de um método semiautomático 

com programa específico (Osteometrics Inc®., Atlanta, GA). Os índices 

histomorfométricos apresentados no presente estudo são baseados nos índices 

histomorfométricos padronizados e recomendados pela "American Society of Bone 

and Mineral Research".107, 108  

Todo o processo de histomorfometria foi realizado no Laboratório de 

Fisiopatologia Renal da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.   

 

3.5.2 Mensuração qualitativa da neoformação óssea realizada por meio da 

avaliação das imagens radiológicas 

 

As variáveis qualitativas foram obtidas por meio da observação do aspecto 

radiológico da neoformação óssea da falha óssea alveolar.	  Cinco animais por grupo 

foram submetidos a exames de tomografia computadorizada no período de 8 semanas 

após a cirurgia. Os exames foram realizados na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O aparelho 

utilizado foi o tomógrafo da marca Shimadzu®, modelo SCT-7800TC, geração 

helicoidal. A aquisição de imagens foi realizada com colimação de 1 mm e essas 

foram reconstruídas a cada 1 mm de toda a região craniofacial. A velocidade da mesa 



______________________________________________________________________Métodos  36 

foi de 2mm/s e o tempo de rotação do tubo foi de 1 segundo. Foram realizados 56 

cortes por exame.  

Os exames foram realizados com os animais anestesiados (0,3 mL/100g de 

massa corporal) com hidroclorido de quetamina a 5% associado ao xilazina à 2%.  

As imagens foram reconstruídas com cortes de 01 mm por meio do 

programa Osirix Dicom Viewer® (Apple Inc. Website) software. As imagens com 

maior densidade foram interpretadas como tecido ósseo.  

Por meio das imagens reconstruídas da tomografia computadorizada, 

identificaram-se as características da distribuição da ossificação em:  

1. Distribuição total e homogênea  

2. Distribuição total e heterogênea  

3. Distribuição parcial  

Atribuiu-se um sistema de pontos para cada uma das possíveis 

apresentações radiológicas da falha óssea alveolar, sendo 3 pontos para a distribuição 

total e homogênea, 2 pontos para a distribuição total e heterogênea e 1 ponto para a 

distribuição parcial. Os pontos foram dados por dois observadores de maneira cega e 

aleatória.  

Os observadores foram orientados e calibrados quanto aos parâmetros 

radiológicos utilizados para a pontuação da seguinte forma:  

A distribuição total e homogênea: ossificação completa e absolutamente 

uniforme da falha óssea alveolar.  

A distribuição total e heterogênea: ossificação desorganizada com a 

presença de pequenas ou grandes depressões ósseas e/ou abaulamento ósseos na 

região da falha óssea alveolar. 
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A distribuição parcial: qualquer falha óssea remanescente de maior ou 

menor tamanho na região da falha óssea alveolar induzida mecanicamente. 

A média de pontos dos dois observadores foi calculada para cada um dos 

grupos. 

 

 

3.5.3 Avaliação estatística 

 

Os dados foram descritos por meio das  médias e respectivos desvios padrão. 

A significância estatística foi determinada pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney.  Os valores de p<0,05 foram considerados com significância estatística. 

Todas as análises foram realizadas utilizando-se o programa SPSS versão 10.0 

(SPSS®, Inc., Chicago, I11.). A avaliação estatística foi utilizada para comparar as 

mensurações realizadas  por meio de histomorfometria entre o grupo 1 e os grupos 2, 

3, 4 e 5. 

A execução do presente estudo respeitou as devidas recomendações de 

proteção aos animais da Instituição, bem como as leis nacionais de uso de animais 

em laboratório. O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Uso de 

Animais Vertebrados em Experimentação do Instituto de Biociências da 

Universidade Estadual de São Paulo (USP)  e pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq), sob os respectivos números 

de protocolo (no 076/2008; no 0588/09). (Apêndice). 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1 Resultados da mensuração da neoformação óssea obtidos por meio da 

avaliação das imagens radiológicas 

 

A distribuição do osso presente na falha óssea avaliada pela observação da 

tomografia computadorizada levou à seguinte pontuação média para os respectivos 

grupos: Grupo 1 (osso autógeno) (n=5): 2 pontos; grupo 2 (n=5) : 1,4 pontos; grupo 3 

(n=5): 1,5 pontos; grupo 4 (n=5): 1,6 pontos e grupo 5 (n=5): 1,8 pontos. (Tabela 1). 

 

 

Figura 11- Exame de tomografia computadorizada realizado no primeiro dia após a 
cirurgia. A seta azul indica a falha óssea alveolar no primeiro dia após a 
cirurgia  

 

 

 

Figura 12- Exames de tomografia computadorizada nos animais do grupo 1 após 8 
semanas da cirurgia. A seta azul indica a região da falha óssea reparada 
com o osso autógeno 
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Figura 13- Exames de tomografia computadorizada nos animais do grupo 2 após 8 
semanas da cirurgia. A seta azul indica a região da falha óssea reparada 
com o osso bovino mineral 

 

 

 

Figura 14-  Exames de tomografia computadorizada nos animais do grupo 3 após 8 
semanas da cirurgia. A seta azul indica a região da falha óssea reparada 
com o osso bovino mineral e as CTM 
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Figura 15- Exames de tomografia computadorizada nos animais do grupo 4 após 8 
semanas da cirurgia. A seta azul indica a região da falha óssea reparada 
com α-TCP 

 

 

 

Figura 16- Exames de tomografia computadorizada nos animais do grupo 5 após 8 
semanas da  cirurgia. A seta azul indica a região da falha óssea reparada 
com α-TCP e as CTM 
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Tabela 1- Sistema de pontos obtido por meio de avaliação qualitativa dos animais de 
todos os grupos submetidos à exame de tomografia computadorizada 

 

 
 

Animais Observador 1 Observador 2 Média Média do 
Grupo 

 1 2 2 2  
 2 2 2 2  

Grupo 1 3 2 2 2 2 
 4 2 2 2  
 5 2 2 2  
 1 1 1 1  
 2 2 2 2  

Grupo 2 3 2 2 2 1,4 
 4 1 1 1  
 5 1 1 1  
 1 1 1 1  
 2 2 2 2  

Grupo 3 3 2 2 2 1,5 
 4 1 2 1,5  
 5 1 1 1  
 1 1 1 1  
 2 2 2 2  

Grupo 4 3 2 2 2 1,6 
 4 1 1 1  
 5 2 2 2  
 1 2 2 2  
 2 1 1 1  

Grupo 5 3 2 2 2 1,8 
 4 2 2 2  
 5 2 2 2  

Grupo 1: osso autógeno (método padrão); Grupo 2: osso bovino mineral sem o emprego das CTM; 
Grupo 3: osso bovino mineral com o emprego das CTM; Grupo 4: α-TCP sem o emprego das CTM; 
Grupo 5: α-TCP com o emprego das CTM 
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4.2 Resultados da mensuração da neoformação óssea obtidos por meio das 

análises histomorfométricas  

 

A mensuração dos parâmetros diretos da neoformação óssea obtida por 

meio da análise histomorfométrica das falhas ósseas mostraram um volume ósseo 

médio porcentual de 60,27% ± 16,13% para o grupo 1 (n=7), 23,02% ± 8,6% para o 

grupo 2 (n=3), 38,35% ± 19,59% para o grupo 3 (n=5), 51,48 % ± 11,7% para o 

grupo 4 (n=3) e 61,80% ± 2,14% para o grupo 5 (n=6). (Anexo; Tabela 2, Tabela 3, 

Tabela 4, Tabela 5, Tabela 6). 

A comparação entre os grupos 1 e 2 demonstrou relevância estatística 

favorecendo os animais do grupo 1 (p=0,01), cujas falhas ósseas foram reparadas 

com o transplante do osso autógeno da região parietal. No entanto, quando o grupo 1 

foi comparado ao grupo 3, cujas falhas ósseas foram reparadas com o emprego do 

osso bovino mineral associado à presença de CTM, não houve diferença 

estatisticamente significante (p=0,06). A comparação do grupo 1 com os grupos 4 e 5 

não demonstrou diferença estatisticamente significante (com valores de p=0,30 e 

p=0,88, respectivamente)  e demonstrou o considerável volume ósseo encontrado nos 

dois últimos grupos (4 e 5).  
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Figura 17- Gráfico ilustrando a porcentagem de volume ósseo na falha óssea 

alveolar dos animais dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5. (** demonstra a relevância 
estatística com p<0,05 para a comparação entre os animais dos grupos 1 
e 2) 
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Figura 18- Gráfico ilustrando a porcentagem de volume de fibrose na falha óssea 
alveolar nos animais dos grupos 1, 2, 3, 4 e 5. A comparação entre o 
grupo 1 e os demais grupos demonstrou que o grupo de animais 
reparados com osso autógeno apresentou uma tendência estatística de 
formar menor quantidade porcentual de fibrose em comparação aos 
animais dos grupos 2 e 3 (respectivamente; p= 0,06 e 0,05). Essa 
tendência não foi confirmada para a comparação entre os animais dos 
grupos 4 e 5 (respectivamente; p=0,3 e 0,62) 

 

A mensuração da neoformação óssea dos parâmetros indiretos obtida por 

meio da análise histomorfométrica também demonstrou uma formação média de 

fibrose de 3,89% ± 10,24% para o grupo 1, comparado a 19,85% ± 7,04% para o 

grupo 2  (p=0,06), 18,55% ± 12,41% para o grupo 3 (p=0,05), 13,24 ± 12,07% para o 

grupo 4 (p=0,30) e 0,64% ± 1,56% para o grupo 5 (p=0,62).  

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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Os dados do nosso estudo demonstraram que os animais do grupo 1 

reparados com osso autógeno da região da calvária apresentaram aproximadamente   

60% de osso neoformado presente na falha óssea alveolar em nosso modelo animal. 

Em contrapartida, a área doadora de osso da região da calvária permaneceu aberta 

durante o período do estudo. Essa falha óssea remanescente na área doadora 

representou uma desvantagem a essa opção terapêutica considerada padrão para o 

tratamento das falhas ósseas congênitas ou adquiridas. 

Nos animais do grupo 2, cujas falhas ósseas foram reparadas com o 

biomaterial constituído por osso bovino mineral, foi encontrado o volume de osso 

neoformado de 23,02%. Os animais do grupo 1 mostraram uma capacidade de 

neoformação óssea estatisticamente maior do que os animais do grupo 2. Quando 

esse mesmo biomaterial foi associado às CTM nos animais do grupo 3, o volume de 

osso neoformado encontrado na falha óssea após o sacrifício dos animais foi de 

38,35%. A comparação entre os animais do grupo 1 e do grupo 3 mostrou uma 

tendência estatística favorecendo a capacidade de neoformação óssea do grupo 1, 

com valor de p=0,06. Um maior número de animais no grupo 3 poderia ter tornado a 

comparação relevante do ponto de vista estatístico. A presença das CTM nos animais 

do grupo 3 aumentou em aproximadamente 15% a neoformação óssea em relação 

aos animais do grupo 2, demonstrando a capacidade osteoindutora das CTM.   

Da mesma forma, nos animais  do grupo 4, cujas falhas ósseas foram 

reparadas com o biomaterial constituído por α-TCP, foi encontrado o volume de osso 

de 51,48 %, e quando esse mesmo biomaterial foi associado às CTM nos animais do 

grupo 5, o volume de osso encontrado na falha óssea alveolar após o sacrifício dos 

animais foi de  61,8%. A neoformação óssea presente nos grupos 4 e 5 não diferiu 
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estatisticamente dos animais do grupo 1. Portanto, ambas as abordagens terapêuticas 

podem ser consideradas padrão e não estatisticamente diferentes da abordagem 

realizada com o transplante de osso autógeno. A presença das CTM nos animais do 

grupo 5 aumentou em aproximadamente 10% a neoformação óssea em relação aos 

animais do grupo 4, demonstrando a capacidade osteoindutora das CTM. O volume 

ósseo encontrado nos animais do grupo 5 foi semelhante a dos animais do grupo 1 

(61,8% versus 60%, respectivamente). Os dados do presente trabalho mostraram que 

a neoformação óssea presente nas falhas ósseas alveolares obtida por meio da 

associação de α-TCP e CTM foi semelhante a neoformação óssea obtida por meio   

do transplante de osso autógeno, sem a morbidade da retirada de um enxerto ósseo de 

uma área doadora. 

Nos humanos, o tratamento realizado para a falha óssea alveolar com o 

transplante de osso autógeno apresenta índices variados de sucesso. Nos pacientes 

portadores de fissura lábio-palatina, o restabelecimento completo da arcada óssea 

alveolar após o transplante de osso autógeno da crista ilíaca para a região alveolar 

ocorre em 41% a 70% dos pacientes.83, 84 Esses índices diminuem significativamente 

quando os pacientes não aderem ao tratamento, não realizam a ortodontia prévia e 

quando a cirurgia não é realizada em  idade ideal, imediatamente antes da irrupção 

do dente canino. 

Essas condições ideais de tratamento são frequentemente obtidas em países 

desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento como o Brasil, com elevado 

contraste social e baixo índice de educação, um elevado número de pacientes não 

aderem ao tratamento multidisciplinar.109 A falta de adesão dos pacientes ao 

tratamento diminui o índice de sucesso desta cirurgia, e frequentemente duas a três 
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cirurgias de transplante ósseo para a região alveolar são necessárias até a obtenção do 

objetivo final que é o realinhamento da arcada óssea alveolar. 

Técnicas alternativas de BTO poderão otimizar o tratamento das crianças 

com falhas ósseas congênitas. A otimização pode ocorrer nas esferas clínicas por 

meio do aumento da indução da neoformação óssea após o tratamento com uma 

determinada técnica de BTO e também na esfera econômica com a diminuição da 

necessidade de duas a três cirurgias para o completo restabelecimento da arcada 

óssea alveolar, diminuindo o custo total do tratamento. Como a grande maioria dos 

pacientes é tratada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma técnica de  BTO  bem 

sucedida pode representar economia de recursos financeiros aos hospitais e ao 

Ministério da Saúde, que poderá realocar os recursos para outros setores da saúde. 

Até o presente momento, os pesquisadores concentraram seus esforços para 

encontrar fontes de CTM derivadas da medula óssea e da gordura associadas a 

biomateriais carreadores capazes de regenerar falhas ósseas.9, 110, 111 No entanto, 

essas fontes de CTM não são facilmente obtidas na população infantil. Nosso grupo 

de pesquisa foi o primeiro a isolar e caracterizar CTM derivadas de tecidos 

comumente descartados durante o processo de reabilitação de crianças portadoras de 

fissura lábio-palatina.38  O emprego desses tecidos como fonte de CTM não exige 

etapa cirúrgica adicional composta pelo processo de extração celular. As células 

extraídas de tecidos descartados durante a primeira cirurgia de queiloplastia primária 

poderão ser caracterizadas, armazenadas e utilizadas durante a segunda cirurgia do 

tratamento do paciente portador de fissura lábio-palatina que é a palatoplastia 

primária. Para que essa nova fonte de BTO seja definitivamente incorporada dentro 
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do protocolo convencional de reabilitação, ela deve ser previamente testada em 

modelo animal.  

As falhas ósseas em modelos animais podem ser induzidas mecanicamente 

ou por meio de substância ou drogas com efeito teratogênico bem estabelecido.92 

Drogas farmacológicas como fenitoína, ácido retinóico e corticóides foram descritas 

para este objetivo.112-117 Mais recentemente, a manipulação do gene Twirler (Tw/Tw) 

produziu animais com características imunofenotípicas semelhantes às dos pacientes 

portadores de FLP.118, 119 No entanto, essas técnicas produzem o nascimento de 

animais com fenótipo com grande variabilidade clínica, o que torna difícil a sua 

padronização para o uso em pesquisa experimental. Portanto, falhas ósseas induzidas 

mecanicamente e padronizadas em modelos animais de pequeno porte são hoje o 

método de escolha na aferição da eficácia de novas técnicas de BTO.120   

Três variáveis relacionadas ao modelo animal de falha óssea induzida são 

importantes na interpretação da efetividade de uma técnica de BTO.74-76 São elas: 1- 

A região anatômica do animal; 2- O período de tempo de neoformação óssea dos 

animais das diferentes espécies; 3- A idade do animal. Essas três variáveis são 

discutidas abaixo: 

 

 

5.1 A região anatômica do animal 

 

Neste estudo foi utilizado um modelo experimental previamente 

desenvolvido contendo falha óssea na região alveolar que pudesse mimetizar as 

falhas ósseas encontradas nos pacientes portadores de fissura lábio-palatina.93 Trata-
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se de um modelo experimental em animal de pequeno porte, de fácil manipulação e 

armazenamento. A arquitetura e dimensões ósseas da falha da região alveolar foi 

modificada em relação ao trabalho inicial, no qual foi utilizada uma falha óssea 

retangular.93 No presente estudo, uma falha óssea circular de 5 mm de diâmetro foi 

utilizada devido à maior capacidade de padronização das dimensões em relação à 

falha óssea piloto anterior. Realizou-se um projeto piloto que não foi publicado com 

o objetivo de avaliar a capacidade de padronização de falhas ósseas na região 

alveolar de ratos com o uso da broca trefina circular e com a broca de desgaste. Seis 

ratos da linhagem Wistar, adultos, machos foram divididos em 2 grupos com 3 

animais cada grupo. No primeiro grupo, 3 animais foram submetidos à confecção de 

falhas ósseas circulares realizadas com broca trefina medindo 5 mm de diâmetro e no 

segundo grupo, 3 animais foram submetidos à confecção de falhas ósseas 

retangulares com a broca de desgaste.  Evidenciou-se que as falhas ósseas circulares 

realizadas com a broca trefina apresentaram menor variação em suas dimensões 

quando comparadas às falhas ósseas retangulares realizadas com a broca de desgaste. 

A partir dessa observação, optou-se pela padronização de falhas ósseas circulares 

com a broca trefina com diâmetro de 5 mm. 

As regiões anatômicas utilizadas como parâmetros para a confecção da falha 

óssea em região alveolar foram o arco zigomático, a órbita e raiz dos dentes incisivos 

centrais, que são visualizados por meio de saliência óssea na região alveolar. Essa 

localização anatômica próxima à região oral e via aérea torna a região operada 

suscetível à infecção e perda do material enxertado. No entanto, a falha óssea 

presente nessa região também mimetiza com fidedignidade a situação clínica 

existente nos pacientes portadores de FLP que também ficam susceptíveis à infecção 
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e subsequente perda do material enxertado depois das cirurgias. Durante o tratamento 

dos pacientes portadores de FLP, estes eventos adversos podem ocorrer devido a 

deiscência da sutura e mínimas comunicações (fístulas) entre a região enxertada e a 

cavidade oral. Estas reações adversas não foram visualizadas nos nossos animais 

operados. 

Outra possível desvantagem da utilização deste modelo animal é a 

necessidade da aquisição de uma curva de aprendizagem prévia por parte do 

operador, uma vez que o campo operatório mede poucos milímetros e a exposição 

dos tecidos moles dissecados também é pequena. A tração exagerada dos tecidos 

moles também pode facilitar a deiscência da sutura no período pós-operatório, fato 

este não observado nos animais deste estudo. 

 

 

5.2 O período de tempo de neoformação óssea dos animais das diferentes 

espécies 

 

Hollinger e Kleindschmidt75 enfatizaram a alta capacidade de neoformação 

óssea dos ratos que é significativamente maior que a dos humanos, portanto a 

efetividade de técnicas de BTO comprovadas neste modelo animal pode ser 

eventualmente superestimada quando for utilizada em humanos. Uma falha óssea 

considerada crítica nas regiões da calvária e fêmures de ratos mede entre 4 mm a 8 

mm de diâmetro,121-125 enquanto uma falha óssea considerada crítica na região 

alveolar mede 2 mm de diâmetro.126 Portanto, foram utilizadas no presente estudo 

falhas ósseas críticas.  
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Nguyen et al.92 foram os primeiros autores a caracterizar a falha óssea na 

região alveolar e demonstrar por meio de imagens de microtomografia 

computadorizada que a neoformação óssea nesta região atinge um limiar máximo na 

oitava semana após a cirurgia. Ou seja, a partir desse período de tempo a 

neoformação óssea se mantém. Portanto, optou-se no presente estudo por utilizar 

apenas o período de tempo de 8 semanas após as cirurgias para o sacrifício de todos 

os animais.   

 

 

5.3 A idade do animal 

 

Foram utilizados neste estudo animais adultos com crescimento já 

estabelecido para testar as técnicas de BTO. Animais adultos com crescimento já 

estabelecido apresentam a capacidade de neoformação óssea de falhas ósseas 

significativamente menor do que animais jovens.76 Portanto, a eficácia de uma nova 

técnica de BTO pode ser melhor avaliada em animais adultos. Estudos prévios 

definiram que ratos com idade superior a 60 dias já podem ser considerados 

adultos.76   

A escolha de um biomaterial carreador na construção de uma técnica de 

BTO deve considerar as propriedades físicas e químicas do biomaterial, a arquitetura 

dimensional do biomaterial e o ambiente receptor em que este será inserido.42 A 

região alveolar, como ambiente receptor desta técnica de BTO é predominantemente 

composta por osso membranoso, altamente poroso e cuja espessura é menor do que o 

osso da região parietal da calvária.127 Portanto, essa é uma região ideal para testar 
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biomateriais com resistência mecânica reduzida, uma vez que não há necessidade de 

proteção de estruturas nobres como o parênquima cerebral. Os biomateriais 

utilizados para substituir o osso nessa região anatômica devem apresentar como 

característica principal a porosidade com o objetivo de facilitar a irrupção e 

mobilização dentária.128 A porosidade (número e tamanho dos poros) de um 

biomaterial é inversamente proporcional à sua dureza.43 À medida que se aumenta o 

número de poros de um biomaterial, aumenta-se também sua capacidade de 

transportar células-tronco mesenquimais ou outros agentes indutores da neoformação 

óssea e diminui-se sua resistência mecânica ao trauma.129-131 No entanto, o aumento 

excessivo de poros pode levar à fragmentação do biomaterial.132, 133 Dentre os 

biomateriais cerâmicos compostos por fosfato de cálcio, o α-TCP foi escolhido por 

apresentar absorção mais rápida e 80% de poros, o que aumenta significativamente 

sua capacidade de transportar células.65   

Nenhum biomaterial implantado em tecido vivo é totalmente inerte. Todos 

provocam alguma resposta biológica do tecido receptor. Quatro tipos de respostas 

são possíveis: 1- Necrose dos tecidos circunvizinhos devido à toxidade do 

biomaterial; 2- Formação de cápsula fibrosa quando o biomaterial é inerte; 3- 

Absorção do biomaterial; e 4- Ligação entre o biomaterial e o leito receptor por meio 

dos fenômenos de osteoindução e osteocondução.45, 134-136 Os dois biomateriais 

escolhidos para este estudo, tanto o osso bovino mineral quanto o tricálcio fosfato 

apresentaram ligação com o meio receptor e propriedades de osteocompatibilidade e 

osteocondutividade.59, 137-139 Mokbel et al.120 descreveram um estudo cujo objetivo 

foi comparar a capacidade de neoformação óssea do osso bovino mineral sob a 

apresentação comercial de Bio-oss collagen® e o osso autógeno no reparo de falhas 
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ósseas críticas na calvária de ratos após 8 semanas da cirurgia. Os autores120 

encontraram 24,6% e 37,1% de osso neoformado  para o grupo de animais reparados 

respectivamente com o Bio-oss collagen® e osso autógeno. Jensen et al.140 também 

demonstraram a capacidade osteocondutora do Bio-oss collagen® associado ao osso 

autógeno no reparo de falhas ósseas na região maxilar de modelo porcino. Este efeito 

osteocondutor do Bio-oss collagen®  também foi comprovado por Wong et al.141 no 

reparo de falhas ósseas críticas na calvária de coelhos em apenas 14 dias após a 

cirurgia da confecção da falha óssea. 

Os dados do presente estudo mostraram um volume ósseo nas falhas ósseas 

alveolares reparadas com o Bio-oss collagen® semelhante ao volume ósseo 

encontrado por Mokbel  et al.120 em falhas ósseas na calvária de ratos reparadas com 

o mesmo biomaterial. A comparação dos dados entre os dois estudos demonstrou a 

versatilidade do Bio-oss collagen® como biomaterial osteocondutor, uma vez que 

facilitou a condução óssea em regiões anatômicas com características distintas.  

Reiter et al.128 descreveram um estudo cujo objetivo foi comparar a eficácia 

do reparo de falhas ósseas induzidas em cabras com o β-TCP e o osso autógeno por 

meio de histologia. Os autores concluíram que o reparo com β-TCP induziu maior 

neoformação óssea  na falha óssea alveolar do que osso autógeno, sugerindo que este 

biomaterial poderia ser utilizado  rotineiramente na prática clínica.128 

Schmitt et al.142 descreveram um estudo clínico randomizado em humanos 

cujo objetivo foi avaliar a capacidade osteocondutora de biomateriais compostos de 

osso bovino mineral sob a forma comercial de Bio-oss collagen® e fosfato de cálcio 

sob a forma comercial de Staumann Bone Ceramic® na indução da neoformação 

óssea em pacientes submetidos ao aumento do seio maxilar pré-implante dentário. 
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Por meio de avaliação histomorfométrica em tecidos biopsiados da região maxilar, os 

autores identificaram respectivamente, 44,85%, 46,26% e 42,74% de volume de osso 

neoformado nos sujeitos reparados com o biomaterial composto por fosfato de 

cálcio, osso bovino mineral e osso autógeno.142 Outros estudos também 

demonstraram o papel osteocondutor dos biomateriais compostos por fosfato de 

cálcio e osso bovino mineral para a construção de técnicas de BTO.72 Além do papel 

osteocondutor, a capacidade de facilitar a diferenciação celular desses dois 

biomateriais, bem como a capacidade de transporte e liberação de fatores 

osteoindutores carreados também têm sido descritas por alguns autores.143, 144 Essas 

características são fundamentais para o sucesso de uma técnica de BTO. 

Enquanto outros autores 58, 145 demonstraram e compararam a capacidade de 

dois biomateriais compostos por osso bovino mineral e fosfato de cálcio de facilitar a 

diferenciação de celular; Payer et al.72 cultivaram células-tronco mesenquimais 

derivadas do osso maxilar em biomateriais com arquitetura tridimensional compostas 

por fosfato de cálcio e osso bovino mineral com o objetivo de verificar in vitro as 

características imunofenotípicas dessas células e a capacidade de ligação entre as 

células e os respectivos biomateriais.72 Os autores verificaram íntimo contato entre 

os biomateriais e as células após 14 dias de sua inoculação no biomaterial, além de 

crescimento celular dentro dos poros de ambos os biomateriais.72 Os autores 

concluíram que o biomaterial composto por osso bovino mineral possibilitou melhor 

diferenciação in vitro das CTM em osteoblastos após a indução, do que os 

biomateriais compostos por fosfato de cálcio.72 É importante frisar que a capacidade 

de diferenciação in vitro das CTM não depende somente do biomaterial e sim do 

meio de cultura e da droga farmacológica utilizada para facilitar a indução in vitro.2, 
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146, 147 Outros estudos apontaram a alta capacidade dos biomateriais compostos por 

fosfato de cálcio e hidroxiapatita de diferenciar as células-tronco mesenquimais 

humanas do aspirado de medula óssea em osteoblastos in vitro.148 Embora alguns 

estudos pioneiros apontem a necessidade da utilização de células-tronco 

mesenquimais diferenciadas à linhagem óssea no reparo de falhas ósseas induzidas 

em modelos animais,6, 25 estudos mais recentes avançaram no conhecimento dessas 

células e comprovaram a plasticidade celular, bem como a capacidade totipotente de 

algumas dessas linhagens celulares.149 Portanto, embora ainda não exista um 

consenso sobre este tópico, atualmente a grande maioria dos pesquisadores opta pela 

utilização de CTM indiferenciadas no reparo de falhas ósseas induzidas em modelo 

animal.149    

O modelo animal mais utilizado na literatura é a falha óssea crítica em 

crânios de ratos,150-154 com escassez de estudos que utilizam o modelo animal de 

falha óssea alveolar crítica.92, 93 Este é o primeiro estudo na literatura a utilizar o 

modelo de falha óssea alveolar para testar a eficácia de uma técnica de BTO 

composta pela associação de biomateriais carreadores (osso bovino mineral e α-TCP) 

com as células-tronco derivadas do músculo orbicularis-oris de sujeitos portadores 

de FLP.   

Nguyen et al.155 utilizaram o modelo de falha óssea alveolar crítica em ratos 

para testar duas técnicas distintas de BTO. Os autores compararam a eficácia do uso 

da associação de dois tipos de biomateriais carreadores compostos por esponja de 

colágeno e hidroxiapatita/tricálcio fosfato e fatores indutores de proteínas 

recombinantes (BMP-2) com o uso dos mesmos biomateriais sem a presença do 

BMP-2 na regeneração de falhas ósseas alveolares.155 A neoformação óssea foi 
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aferida por meio de histomorfometria e microtomografia computadorizada nos 

respectivos períodos de tempo de 4, 8 e 12 semanas.155 Os animais cujas falhas 

ósseas foram reparadas com a associação de esponja de colágeno e BMP-2 

apresentaram volume ósseo de 49%,71% e 66% nos períodos correspondentes a 4, 8 

e 12 semanas, comparada à dos animais cujas falhas ósseas alveolares foram 

reparadas somente com a esponja de colágeno, que apresentaram volume ósseo de 

50%,79% e 69% nos respectivos períodos de tempo de 4, 8 e 12 semanas.155 Os 

animais cujas falhas ósseas foram reparadas com a associação de hidroxiapatita/ 

tricálcio fosfato e BMP-2 apresentaram volume ósseo de 55%,91% e 90% nos 

períodos correspondentes a 4, 8 e 12 semanas, comparada à dos animais cujas falhas 

ósseas alveolares foram reparadas somente com a hidroxiapatita/tricálcio fosfato, que 

apresentaram volume ósseo de 69%, 86% e 87% nos respectivos períodos.155 No 

período de 8 semanas determinado para o sacrifício dos animais, a associação de 

esponja de colágeno e BMP-2 representou 8% de volume ósseo adicional quando 

comparada à esponja de colágeno sozinha.155 Da mesma maneira,  a associação de 

hidroxiapatita/ tricálcio fosfato e BMP-2 representou 7% de volume adicional de 

osso quando comparada à hidroxiapatita/ tricálcio fosfato sozinho.155 Em nosso 

estudo, a presença de CTM induziu a neoformação de osso adicional de 

aproximadamente 15% quando se utilizou o osso bovino mineral e aproximadamente 

10% quando se utilizou o α-TCP. Portanto, as CTM derivadas do músculo 

orbicularis-oris, independente do tipo de biomaterial carreador utilizado, 

apresentaram uma capacidade de indução óssea maior do que o BMP-2.  

Embora o BMP-2 já seja comercializado no mercado norte-americano e 

apresente eficácia comprovada na neoformação óssea de modelos experimentais e 
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clínicos,156-160 seu alto custo inviabiliza sua utilização rotineira no Brasil. Um 

pequeno fragmento de BMP-2 chega a custar 20 vezes mais do que o valor repassado 

pelo SUS aos hospitais de referência para uma cirurgia realizada. Portanto, acredita-

se que a utilização das CTM além de ser mais viável financeiramente, pode ser mais 

eficiente que a terapia com BMP-2. 

Conejero et al.6 utilizaram uma falha óssea crítica retangular na região do 

palato de ratos para comparar técnicas distintas de BTO. Os autores dividiram os 

animais em 4 grupos. No grupo controle, as falhas ósseas não foram reparadas; no 

segundo grupo, as falhas ósseas foram reparadas com o emprego do biomaterial 

ácido poliláctico sozinho. No terceiro grupo, as falhas ósseas foram reparadas com o 

emprego da associação do biomaterial ácido poliláctico e CTM indiferenciadas 

derivadas da gordura. No quarto grupo, as falhas ósseas foram reparadas com o 

emprego da associação do biomaterial ácido poliláctico e CTM diferenciadas em 

meio osteogênico específico (meio capaz de induzir a diferenciação celular in vitro 

em osteoblastos) contendo ácido ascórbico, dexametasona e glicerol fosfato. A 

neoformação óssea foi aferida por meio de histologia e imagens de tomografia 

computadorizada após 6 e 12 semanas da cirurgia dos animais. Os autores 

observaram que nos três primeiros grupos, as falhas ósseas foram preenchidas por 

tecido fibroso sem a presença de tecido ósseo. No quarto grupo, a falha óssea foi 

reparada com tecido ósseo após 12 semanas da cirurgia.6 

Os autores observaram que a neoformação de osso dentro da falha óssea 

palatina foi inversamente proporcional à regeneração de fibrose (tecido cicatricial).6 

No presente estudo, identificaram-se resultados semelhantes. Nos animais cujas 

falhas ósseas foram reparadas com grande quantidade de tecido ósseo (grupos 1, 4 e 
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5), aferiu-se baixo volume de fibrose. Por outro lado, achados opostos foram 

observados em relação às CTM indiferenciadas. Enquanto os autores observaram 

ausência do efeito osteoindutor das CTM indiferenciadas derivadas da gordura, os 

achados do presente estudo demonstraram alto efeito osteoindutor das CTM 

indiferenciadas derivadas do músculo orbicularis-oris. Zuk et al.27, 161 demonstraram 

a baixa capacidade de indução da neoformação óssea das CTM derivadas da gordura, 

o que corrobora os resultados de Conejero et al.,6 que mostraram a necessidade da 

diferenciação celular in vitro antes de considerá-las para o uso in vivo no reparo de 

falhas ósseas. Dudas et al.7 também evidenciaram a necessidade da diferenciação 

celular de CTM derivadas da gordura no reparo de falhas ósseas induzidas na região 

parietal de coelhos. Por outro lado, Follmar et al.162  não identificaram a indução da 

neoformação óssea por meio de técnicas de BTO inseridas em tecido subcutâneo de 

ratos, mesmo utilizando CTM diferenciadas derivadas da gordura. Os dados 

identificados na literatura sugerem que o tecido adiposo não é uma boa fonte para a 

extração de linhagens celulares de células-tronco mesenquimais adultas com 

potencial osteoindutor.27, 161 Convencidos do contrário, Choi et al.17 utilizaram 

técnicas de BTO compostas por CTM derivadas de tecido adiposo humano 

associados a biomateriais carreadores compostos por HA/TCP para reparar falhas 

ósseas críticas no fêmures de ratos. Os autores utilizaram 3 diferentes densidades 

celulares que foram definidas em pequena (7,5X105 cels/mL), média (7,5X106 

cels/mL) e alta (7,5X107 cels/mL) densidades.17 Os volumes ósseos identificados na 

falha óssea dos fêmures após 16 semanas foi respectivamente igual a 56,87%, 

80,72% e 89,07%.17 Somente no grupo de animais reparados com maior densidade 

de CTM derivadas da gordura, houve regeneração total e homogênea da falha óssea 
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crítica. Este estudo sugeriu que a densidade celular é um dos fatores mais 

importantes a ser considerado na construção de uma técnica de BTO, sendo a 

adequação desta variável ainda mais importante do que a diferenciação celular in 

vitro antes da utilização in vivo.17 Além disso, o processo de diferenciação celular em 

meio osteogênico específico aumenta o custo e os riscos de contaminação e, 

consequentemente, eleva a morbidade do procedimento. Portanto, técnicas de BTO 

construídas com base em CTM indiferenciadas representam maior segurança aos 

sujeitos e devem ser o método padrão nos reparos de falhas ósseas congênitas ou 

adquiridas. Essa discussão sobre a necessidade de indução celular in vitro também se 

estende às CTM extraídas da musculatura esquelética. Enquanto Lee et al.121   

observaram a necessidade de induzir a diferenciação celular das CTM derivadas da 

musculatura esquelética com a utilização de BMP-2 antes da sua utilização in vivo, 

outros autores demonstraram o reparo de falha óssea crítica na calvária de ratos com 

a presença de CTM indiferenciadas derivadas da musculatura esquelética do próprio 

animal.149 Neste último estudo de Taub et al.,149 os autores marcaram as CTM com 

proteína fluorescente de cor verde em dois animais e identificaram que 50% a 70% 

dos osteoídes identificados por meio da histologia foram corados com verde. Desta 

forma, os autores comprovaram o efeito osteoindutor das CTM derivadas da 

musculatura esquelética, como também a eficácia das CTM indiferenciadas.149 

Embora a marcação prévia das CTM com proteínas fluorescentes não tenha sido 

utilizada no presente estudo, o volume ósseo adicional encontrado nos animais cujas 

falhas ósseas foram reparadas com as CTM associada aos biomateriais (grupos 3 e 5) 

sugere a presença do efeito osteoindutor das CTM derivadas da musculatura 

esquelética do músculo orbicularis-oris de sujeitos portadores de FLP. No presente 
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estudo, o transplante de CTM entre indivíduos de espécies diferentes não provocou 

reação imunológica. 

A capacidade imunorregulatória das CTM tanto derivadas da musculatura 

esquelética quanto da polpa dentária foi evidenciada por outros autores no reparo de 

falhas ósseas da calvária de ratos e no tratamento de animais com distrofias 

musculares induzidas em modelo animal.19, 37, 39, 97, 149  

Arinzeh et al.97 descreveram um estudo cujo objetivo foi demonstrar a 

capacidade imunorregulatória  e o efeito osteoindutor de CTM derivadas de aspirado 

de medula óssea de cachorros que foram associadas a biomateriais compostos por 

HA/TCP e transplantadas para falhas ósseas nos membros inferiores de outros 

animais não imunossuprimidos da mesma espécie (transplante alógeno). A resposta 

imunológica sistêmica do cachorro receptor foi avaliada por meio da detecção de 

anticorpos séricos contra as CTM transplantadas.97 Nenhuma resposta imunológica 

adversa foi detectada nos animais cujas falhas ósseas foram reparadas com esta 

técnica de BTO.97 O volume ósseo observado nas falhas ósseas nos fêmures dos 

cachorros foi de 49% após 16 semanas da cirurgia.97 Os autores concluíram que essa 

técnica de BTO baseada no transplante de CTM alógenas (indivíduos diferentes da 

mesma espécie) associada a biomateriais carreadores foi eficiente no reparo de falhas 

ósseas críticas.97 Embora o mecanismo imunorregulatório que possibilite o 

transplante de CTM entre indivíduos diferentes da mesma espécie e até mesmo entre 

espécies diferentes ainda não seja completamente compreendido e descrito na 

literatura, alguns autores sugeriram hipóteses para explicá-lo. Di Nicola et al.163 

sugeriram que CTM humanas inibem a proliferação de linfócitos T além de 

secretarem fatores que inibem a resposta imune do hospedeiro. Bartholomew et al.164, 



__________________________________________________________________Discussão   63 

	  

	  

165 também demonstraram em macacos que a sobrevivência de enxertos de pele 

alógenos entre os diferentes animais foi favorecida pela injeção intravenosa de CTM. 

Portanto, existe a possibilidade das CTM exercerem um papel sistêmico 

imunorregulatório no ambiente receptor que possibilite o transplante de natureza 

alógena e xenógena.100, 164 Frisa-se também que a hipótese  do sistema imunológico 

dos ratos ser muito primitivo e não suficientemente desenvolvido para provocar as 

reações clássicas de rejeição imunológica não pode ser descartada.  

 

 

5.4 Limitações do estudo 

 

As limitações do presente estudo são inerentes à complexidade da somatória 

de passos necessários para a construção de uma técnica de BTO. A construção do 

modelo animal de falha óssea alveolar e a validação do potencial osteoindutor das 

CTM humanas derivadas do músculo orbicularis-oris de sujeitos portadores de FLP 

foram passos dados com sucesso.38, 93 As propriedades osteocondutoras dos 

biomateriais carreadores escolhidos neste estudo foram descritas por inúmeros 

autores.43, 53, 96, 139, 166, 167   Portanto, a elaboração da presente técnica de BTO 

obedeceu a critérios bem estabelecidos. Embora os resultados deste estudo sejam 

animadores, o presente trabalho apresentou algumas limitações. A primeira foi o 

número reduzido de animais; a segunda foi o método de imagem utilizado para 

quantificar o volume de osso na falha óssea alveolar; a terceira, a utilização de 

linhagens celulares de três sujeitos selecionados entre 20 sujeitos portadores de FLP. 
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O número reduzido de animais do grupo cujas falhas ósseas foram reparadas 

com o osso bovino mineral foi determinado com base em estudo piloto prévio não 

publicado que demonstrou a capacidade osteogênica do osso bovino mineral com e 

sem o emprego das células-tronco mesenquimais humanas por meio de exames de  

histologia e imagens de tomografia computadorizada. O estudo piloto foi realizado 

com 26 animais divididos em 4 grupos.  No grupo 1, a falha óssea retangular na 

região alveolar medindo 5X4X3 mm não foi preenchida (n=7), no grupo 2 a falha 

óssea foi preenchida com osso autógeno (n=7); no grupo 3, a falha óssea na mesma 

região foi preenchida com osso bovino mineral sem o emprego das CTM (n=5); e no 

grupo 4, a  falha óssea na mesma região foi preenchida com a associação de osso 

bovino mineral e CTM (n=7). Os resultados deste estudo piloto demonstraram a 

capacidade de indução da neoformação óssea desta técnica de BTO.  Os resultados 

do presente estudo corroboraram os achados do estudo piloto.  

O método de imagem padrão ouro para identificar a neoformação de osso 

dentro da falha óssea é a microtomografia computadorizada com cortes de até 0,3 

mm.   

Os menores cortes possíveis realizados pelo aparelho de tomografia 

utilizado neste estudo foram de 1mm, portanto utilizou-se um método qualitativo de 

aferição da neoformação óssea dentro da falha ao invés da aferição quantitativa da 

neoformação óssea dentro da falha óssea. Os dados obtidos com as imagens de 

tomografia computadorizada corroboraram com os dados da histomorfometria. 

Foram utilizadas linhagens celulares de 3 sujeitos portadores de FLP, 

escolhidos de maneira aleatória dentro de um padrão de 20 linhagens cujo protocolo 

de coleta, isolamento, cultivo e caracterização foi previamente descrito.   
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Outra crítica ao trabalho foi a utilização de um único período de tempo de 8 

semanas para o sacrifício dos animais. Nguyen et al.92 demonstraram em modelo 

animal de falha óssea alveolar que a partir de 8 semanas a neoformação óssea se 

estabiliza e a partir deste período não há diferenças estatística do volume de osso 

neoformado dentro da falha óssea em comparação a períodos mais longos. Portanto, 

este período de tempo parece ser o melhor momento para aferição da eficácia de 

novas técnicas de BTO.   

 

 

5.5 Perspectivas futuras 

 

Os princípios da cirurgia craniofacial foram estabelecidos com base no 

aspecto multidisciplinar do seu tratamento, realizado pela união de esforços de 

inúmeros profissionais que buscam a otimização dos resultados em suas respectivas 

esferas de atuação profissional.109, 168 As técnicas cirúrgicas clássicas e 

convencionais utilizadas atualmente no tratamento de crianças portadoras de 

deformidades congênitas e adquiridas representam a evolução crítica dos princípios 

estabelecidos por profissionais pioneiros. Embora, o respeito aos princípios 

possibilite resultados satisfatórios e consistentes, ainda há espaço para novas 

tecnologias. As recentes técnicas de bioengenharia de tecidos ósseos introduziram no 

tratamento das deformidades craniofaciais uma possibilidade talvez jamais 

imaginada pelos nossos antecessores, que consiste no estabelecimento precoce das 

deformidades ósseas congênitas e adquiridas sem morbidade inerente à retirada de 

tecido de região doadora, normalmente escassa na população infantil. A BTO 
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encontrou nas deformidades craniofaciais um terreno fértil para o seu progresso.169, 

170    

No início da década de 90, o cirurgião plástico norte-americano Joseph 

McCarthy171 utilizou os princípios de Illizarov para a idealização de uma técnica 

cirúrgica que permitiu o alongamento ósseo gradual da mandíbula, que passou a ser 

chamada de distração osteogênica.172 Essa técnica rapidamente espalhou-se para os 

centros de referência de todo o mundo e beneficiou milhões de crianças portadoras 

de deformidades congênitas e eventualmente adquiridas, uma vez que também foi 

adaptada a outras regiões do esqueleto craniofacial.  McCarthy173 descreveu as três 

fases da distração osteogênica: a fase de latência, a fase de ativação e a fase de 

consolidação óssea.  Alguns cirurgiões plásticos consideram a distração osteogênica 

como o início da nova era representada pelas modernas técnicas de BTO. 

Joseph Murray, cirurgião plástico que recebeu o prêmio Nobel pelo primeiro 

transplante renal do mundo, vislumbrou a cirurgia plástica em 4 períodos.174    

1. Cirurgia ablativa 

2. Cirurgia reconstrutiva 

3. Cirurgia dos transplantes 

4. Engenharia tecidual e medicina regenerativa.  

O quarto período de Murray, representado pela medicina regenerativa e 

engenharia tecidual, pode ser dividido didaticamente nas mesmas fases da distração 

osteogênica: latência, ativação e consolidação. 

Na primeira fase de latência, iniciada há pouco mais de uma década, 

estabeleceu-se o conhecimento laboratorial e a manipulação das CTM derivadas de 

tecidos humanos e sua capacidade de se replicar em diferentes tecidos em paralelo à 
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adequação de possíveis biomateriais biocompatíveis que pudessem ser utilizados 

como carreadores de agentes osteoindutores. 

Na segunda fase de consolidação, houve a efetiva construção das técnicas de 

BTO formadas pela união dessas variáveis. As CTM e outros agentes osteoindutores 

foram associadas aos biomateriais carreadores com o objetivo final de regenerar 

tecido. No entanto, o infinito número de variáveis, gerado por tipos de CTM 

diferentes e características de biomateriais carreadores, colocou um dilema no 

processo de evolução e progresso da BTO. À medida que o tempo passa, novos 

biomateriais com características e propriedades mais atraentes são descritos na 

literatura e fontes de células que um dia foram consideradas uma promessa como por 

exemplo as CTM derivadas da gordura, hoje perdem terreno para fontes celulares 

cujo efeito osteoindutor foi melhor caracterizado. O escrutínio da literatura pertinente 

faz entender que se vive hoje o período de consolidação com ausência de consenso 

sobre o assunto e inúmeras possibilidades. Esta tese, realizada dentro deste período, 

descreve o esforço de um grupo de pesquisa para construir uma técnica de BTO e 

eventualmente tentar contribuir para a estabilização desta fase. Esta fase só será 

efetivamente concretizada por meio de esforços de inúmeros grupos de pesquisa no 

mundo com trabalho contínuo durante muitos anos.  

A terceira e última fase de ativação das técnicas de BTO só é realmente 

alcançada pela inserção dessas novas tecnologias no tratamento dos humanos em 

benefício dos pacientes. Alguns países do mundo já entraram nessa fase e algumas 

respostas favoráveis já são identificadas na literatura.175-179 No entanto, alguns 

possíveis efeitos deletérios dessas novas técnicas só poderão ser apreciados depois de 

alguns anos de seu uso. O rigor científico das pesquisas experimentais e os critérios 
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pré-estabelecidos por meio de normas internacionais permitirão a segurança do seu 

uso na terapia clínica. A expressão da língua inglesa "from bench to bedside" (da 

bancada à clínica) traduz em quatro palavras o caminho a ser trilhado, a busca por 

evidências científicas na pesquisa que comprovem o sucesso de uma terapia para que 

finalmente ela seja utilizada na clínica de maneira segura e eficaz em benefício dos 

pacientes.   

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Conclusões 
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1. A análise da neoformação óssea por meio de imagens radiológicas  

mostrou que o grupo de animais cujas falhas ósseas alveolares foram reparadas com 

o osso autógeno (grupo 1) apresentou a melhor distribuição óssea. Embora os dados 

obtidos por meio de imagens radiológicas não tenham sido tratados estatisticamente, 

o grupo dos animais reparados com α-TCP com o emprego das células-tronco 

mesenquimais apresentou a distribuição óssea mais semelhante ao grupo que recebeu 

tratamento padrão realizado com o osso autógeno. 

2. A mensuração dos parâmetros diretos da neoformação óssea por meio da 

histomorfometria não mostrou diferença estatística quando os grupos 4 e 5 foram 

comparados com o grupo 1, sendo que a efetividade da técnica de bioengenharia de 

tecidos ósseos utilizada nos animais do grupo 5 (α-TCP+CTM) foi a que mais se 

assemelhou à efetividade do tratamento padrão. 

3. A mensuração dos parâmetros diretos da neoformação óssea por meio da 

histomorfometria mostrou diferença estatística quando o grupo 2 (osso bovino 

mineral) foi comparado com o grupo 1, mostrando a superioridade da efetividade do 

tratamento padrão. O emprego das CTM no osso bovino mineral (grupo 3) melhorou 

a efetividade dessa técnica de bioengenharia de tecido ósseo, aproximando-a à 

efetividade do tratamento padrão, embora ainda persista uma tendência estatística 

que favorece a superioridade do tratamento padrão.  

4. A mensuração  dos parâmetros indiretos da neoformação óssea por meio da 

histomorfometria não mostrou diferença estatística na comparação do grupo 1 com 

os grupos 4 e 5, sendo que a efetividade da técnica de bioengenharia de tecidos 
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ósseos utilizada nos animais do grupo 5 (α-TCP+CTM) foi a que mais se assemelhou 

à efetividade do tratamento padrão. 

5. A mensuração dos parâmetros indiretos da neoformação óssea quando os 

grupos 2 e 3 foram comparados com o grupo 1 mostrou uma tendência estatística em 

que se  favorece a superioridade do tratamento padrão. 

6. A técnica utilizada nos animais do grupo 1 apresentou uma importante 

desvantagem em relação aos demais grupos, que foi a necessidade de craniotomia 

para a retirada de osso utilizado no transplante autólogo para a região da falha óssea 

alveolar. Portanto, a técnica de bioengenharia de tecidos ósseos utilizada nos animais 

do grupo 5 (α-TCP+CTM) foi semelhante ao tratamento padrão sem a morbidade da 

presença de uma área doadora. Essa técnica de bioengenharia de tecidos ósseos  

poderá substituir o tratamento padrão após a comprovação da sua efetividade em 

ensaio clínico em humanos. 
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ANEXOS 

 

Tabela 2. Índices histomorfométricos (%) dos animais do grupo 1 (n=7) 

Animais 
Índices de Volume (%) 

BV/TV Fb.V/TV 

1 57,86 0,095 

2 39,67 0 

3 40,96 27,11 

4 55,89 0 

5 77,87 0 

6 76,67 0 

7 72,96 0 

Soma 421,88 27,2 

Média 60,27 3,89 

	  
	  
Tabela 3. Índices histomorfométricos (%)  dos animais do grupo 2 (n=3) 
	  

Animais 
Índices de Volume (%) 

BV/TV Fb.V/TV 

1 17,57 20,22 

2 32,93 26,69 

3 18,56 12,63 

Soma 

Médias 

69,06 

23,02 

59,54 

19,85 
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Tabela 4. Índices histomorfométricos (%) dos animais do grupo 3 (n=5) 

	  

Animais 
Índices de Volume (%) 

BV/TV Fb.V/TV 

1 22,39 30,05 

2 20,65 29,97 

3 35,68 16,58 

4 68,78 0 

5 44,24 16,14 

Soma 191,74 92,74 

Médias 38,35 18,55 

	  

	  

	  
Tabela 5. Índices histomorfométricos (%) dos animais do grupo 4 (n=3) 
	  

Animais 
Índices de Volume (%) 

BV/TV Fb.V/TV 

1 50,92 0 

2 49,68 23,64 

3 53,84 16,08 

Soma 154,44 39, 72 

Médias 51,48 13,24 
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Tabela 6. Índices histomorfométricos (%) dos animais do grupo 5 (n=6) 
	  

Animais 
Índices de Volume (%) 

BV/TV Fb.V/TV 

1 63,64 0 

2 74,94 0 

3 73,75 0 

4 61,75 0 

5 46,94 3,81 

6 49,79 0 

Soma 370,81 3,81 

Média 61,8 0,64 
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