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RESUMO 
 

 

Costa AM. Reconstrução de defeitos ósseos cranianos em ratos com 
células-tronco de polpa dentária humana: estudo experimental de 
neoformação óssea [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2009. 95p. 
 
Os defeitos da calota craniana causados por traumas severos, neoplasias, 
cirurgias ou deformidades congênitas representam um grande desafio para 
os cirurgiões. O uso de enxertia óssea autóloga continua sendo o método de 
tratamento padrão ouro, embora apresente morbidade na área doadora e 
seja considerado insuficiente para reconstrução de grandes defeitos. 
Recentemente, com o advento da bioengenharia tecidual, novas 
expectativas surgiram na regeneração óssea. O objetivo deste estudo foi 
desenvolver um modelo experimental em ratos para o estudo de 
deformidades craniofaciais e verificar se as células-tronco humanas 
provenientes de dentes decíduos seriam capazes de regenerar defeitos 
críticos em calota craniana de ratos não imunossuprimidos. Foram 
realizados dois defeitos ósseos de espessura total com diâmetro de 5 x 8 
mm na região biparietal. O lado esquerdo foi preenchido com membrana de 
colágeno, enquanto o lado direito com membrana de colágeno associada a 
células-tronco humanas provenientes de dentes decíduos. Essas células 
foram caracterizadas previamente in vitro como células mesenquimais. A 
eutanásia dos animais foi realizada no 7º, 21º, 30º e 60º dia de pós-
operatório e amostras de tecido ósseo foram extraídas para realização da 
análise histológica. A análise da presença de células humanas no novo osso 
formado foi confirmada através do estudo molecular. A linhagem de células-
tronco humanas provenientes de dentes decíduos foi positiva para células-
tronco mesenquimais e sua diferenciação em tecido ósseo também foi 
evidenciada in vitro. Foi observada a formação óssea após 21 dias de 
cirurgia nos dois lados, sendo o lado direito um osso mais maduro. A reação 
da cadeia de polimerase para DNA humano foi amplificada apenas no lado 
direito demonstrando que existiam células humanas nesse novo osso 
formado. O uso de células-tronco de dentes decíduos humanas em ratos 
não imunossuprimidos não evidenciou rejeição durante o período estudado. 
Os achados sugerem que o modelo experimental descrito poderá ser 
utilizado para o estudo dos defeitos ósseos cranianos em cirurgia 
craniofacial e que o uso de células-tronco humanas provenientes de dentes 
decíduos associado à membrana de colágeno parece representar uma 
importante estratégia para a reconstrução de tecidos ósseos e seu uso pode 
ser considerado uma opção para o reparo de grandes defeitos ósseos 
cranianos.  
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Descritores: 1.Células-tronco 2.Transplante de células-tronco 
mesenquimais  3.Células-tronco adultas 4.Ratos 5.Regeneração óssea 
6.Polpa dentária 7. Anormalidades Craniofaciais  
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SUMMARY 
 

 

Costa AM. Reconstruction of cranial defects in rats with human dental pulp 
stem cells: experimental design of bone regeneration [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2009. 95p. 
 
Repair of bone defects caused by severe trauma, resection of tumors, and 
congenital deformity remains a big challenge to surgeons. As a gold standard 
for the treatment of bone defects in clinic, autologous bone grafts are usually 
limited by considerable donor site mobility and available supply of tissue that 
can be harvested. Recently, tissue engineering has become a promising 
approach for bone regeneration. The main aim of this study is to create an 
experimental surgical protocol and evaluate the capacity of human dental 
pulp stem cells isolated from deciduous teeth, to reconstruct critical size 
cranial bone defects in nonimmunosuppressed rats. Bilateral 5 x 8 mm 
cranial full-thickness defects of parietal bone were created. The left side was 
supplied with collagen membrane only and the right side with collagen 
membrane and human dental pulp stem cells. Cells were used after in vitro 
characterization as mesenchymal cells. Animals were euthanized at 7, 21, 30 
and 60 days postoperatively and cranial tissue samples were taken from the 
defects for histologic analysis. Analysis of the presence of human cells in the 
new bone was confirmed by molecular analysis. The human dental pulp stem 
cells lineage was positive for the four mesenchymal cell markers tested and 
showed osteogenic in vitro differentiation. The bone formation was observed 
21 days after surgery on both sides, but a more mature bone was present in 
the right side. Human DNA was polymerase chain reaction-amplified only at 
the right side, indicating that this new bone had human cells. The use of 
human dental pulp stem cells in nonimmunosuppressed rats did not cause 
any graft rejection during this period. Our findings suggest that surgical 
protocol created may ultimately be used in experimental studies of cranial 
bone defects in craniofacial surgery and the use of human dental pulp stem 
cells  together with collagen membrane seems to be a promising strategy for 
in vivo bone tissue reconstruction and their use might provide an option to 
repair human large cranial bone defects.  
 
 
Descriptors: 1.Stem Cells   2.Mesenchymal Stem Cell Transplantation   
3.Adult Stem Cells    4.Rats    5.Bone Regeneration    6.Dental Pulp    
7.Craniofacial Abnormalities  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

        Os defeitos da calota craniana causados por traumas severos, 

infecções, neoplasias, cirurgias ou deformidades congênitas como, por 

exemplo, a Aplasia Cútis, representam um grande desafio para a cirurgia 

plástica reconstrutora(1). Alguns defeitos ósseos considerados críticos não se 

regeneram espontaneamente e requerem tratamento cirúrgico(2). A 

intervenção cirúrgica se faz necessária porque os defeitos ósseos, enquanto 

se mantêm abertos, provocam alto índice de lesões cerebrais e disfunções 

neurológicas(3), bem como graves sequelas estéticas. A correção dessas 

deformidades craniofaciais apresenta um alto grau de complexidade em 

vista das limitações de adaptação tecidual(4) e dos procedimentos 

secundários que podem ser necessários.  

        O uso de enxertia óssea autóloga continua sendo o método 

reconstrutivo mais utilizado pelos cirurgiões, no entanto, pode ser 

considerado insuficiente para a reconstrução de grandes defeitos,(5, 6, 7) visto 

que a disponibilidade de áreas doadoras de osso pode se tornar restrita em 

alguns pacientes após vários procedimentos cirúrgicos(8).  

 O enxerto ósseo autógeno fresco, especialmente o trabecular, tem se 

mostrado superior a todos os tipos de tecidos ósseos autógenos ou 
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aloplásticos processados(9, 10). Dentre as opções de enxertia autógena 

existem o osso da calota craniana, costela, osso ilíaco e tibial, por exemplo. 

Cada um deles apresenta algumas peculiaridades, como disponibilidade, 

debilitação de área doadora e graus de absorção variáveis, o que limita o 

sucesso desses enxertos(11, 12). Ainda, a cicatrização ósteo-cartilaginosa 

pode ser ineficiente em muitos casos(13). Dentre esses, o osso da calota 

craniana vem sendo mais utilizado tendo em vista suas vantagens, como: 

mesmo sítio cirúrgico, ser rapidamente inserido, sequela da área doadora 

aceitável, biologicamente estável, radiolucente, promovendo ainda uma 

adequada proteção do cérebro. Por outro lado, o seu uso torna-se de difícil 

modelagem podendo persistir superfícies irregulares, bem como graus de 

absorção variáveis que podem comprometer o aspecto estético. Além 

desses fatores, vale ressaltar a importância da área de contato entre a área 

receptora e doadora para evitar a formação de tecido fibroso entre elas, o 

que poderia prejudicar a regeneração óssea(14) . 

        Como descrito por Urist e Adams(15)  a indução osteogênica é um 

mecanismo de diferenciação e especialização celular, que decorre de uma 

interação entre o tecido receptor e doador, provocando: 

1. Suporte e proteção para o crescimento de novos vasos para a 

restauração do fornecimento de sangue medular; 

2. Células para osteogênese; 

3. Fator de indução óssea que estimula as células hospedeiras 

pluripotenciais; 

4. Antigenicidade reduzida. 
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        Consequentemente, a dinâmica para a formação óssea no local do 

enxerto autógeno tem três requisitos básicos: uma célula própria, uma boa 

nutrição e um estímulo satisfatório(15).  

        Segundo Fox(16), a superioridade biológica de enxertos autógenos em 

cirurgia de reconstrução óssea baseia-se no fato de a matriz óssea 

enxertada ser não imunogênica. 

        Entretanto, esses enxertos ósseos, de acordo com Ripamonti(17)  

defrontam-se com algumas desvantagens: 

1. Complicações do sítio doador(17, 18);  

2. Fornecimento limitado do osso do doador; 

3. Enxertia em sítios heterotópicos; 

4. Alta absorção durante a cicatrização e incorporação. 

        Em vista das limitações do uso de autoenxertia, os enxertos de 

cadáveres na forma de matriz desmineralizada também começaram a ser 

utilizados com o intuito de induzir a formação de tecido ósseo(19, 20). A 

utilidade clínica desses enxertos baseia-se na hipótese de indução de 

atividade óssea a partir de proteínas morfogenéticas (BMPs) presentes no 

aloenxerto(21). Embora alguns estudos evidenciem um sucesso clínico com 

uso desses enxertos ósseos desmineralizados no reparo de defeitos ósseos, 

outros autores reportam uma atividade de indução óssea inconsistente (22, 

23). Todavia, ao contrário dos enxertos autógenos frescos, que são bem 

aceitos pelo organismo, sendo rapidamente vascularizados induzindo 

completa cicatrização do defeito, os aloenxertos congelados e frescos são 

largamente absorvidos e produzem forte resposta antigênica(24). Há também 
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o risco de transmissão de doenças infecciosas não detectadas. Desse modo, 

o uso de aloenxertos na prática clínica continua com algumas limitações. 

        O uso de material ósseo proveniente de bancos de tecidos cresceu 

bastante nos últimos anos; nos Estados Unidos, de uma estimativa de 

100.000 casos em 1971 para aproximadamente 250.000 casos em 1991(25, 

26). Na última década, o uso clínico de homoenxetos ósseos atingiu 355.000 

casos por ano. Desses, estima-se que 200.000 são para uso médico e o 

restante para uso odontológico(27).  

        Os xenoenxertos bovinos são corretamente comercializados como 

material inerte, livre de antígenos, porém, têm apresentado respostas 

insatisfatórias(28).  

        Os materiais autoplásticos como silicone, polimetilmetacrilato, 

hidroxiapatita (HA) e polipropileno podem também ser utilizados para 

cranioplastia como opção primária ou secundária, no entanto, apresentam 

algumas desvantagens em relação ao enxerto ósseo alógeno, como 

rejeição, infecção, extrusão e toxicidade(7,14). Consequentemente, o material 

ou método ideal para reconstrução de grandes defeitos craniofaciais ainda 

não foi completamente desenvolvido.  

        Alternativa seria o uso de matrizes ostecondutivas, contudo apresentam 

limitação no processo de incorporação tecidual, infecções e risco de 

migração(29, 30). 

        Nas últimas décadas, pesquisas têm sido direcionadas ao 

desenvolvimento e obtenção de biomateriais, visando à reparação de tecido 

ósseo. Apesar do número crescente de biomateriais que vêm sendo 
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desenvolvidos, observam-se índices variáveis de sucesso(31, 32), porém, 

nenhum deles foi comprovado como o ideal. Dentre os biomateriais 

sintetizados, o principal tem sido a HA, uma vez que sua composição 

química é semelhante a do osso humano(33). Os biomateriais da HA são 

osteocondutivos, mas não intrinsecamente osteoindutivos. Apesar de serem 

biocompatíveis, apresentam um desempenho biofísico inadequado em 

termos de remodelação, podendo haver migração, deiscência, ulceração e 

extrusão. A ossificação com esses materiais costuma ocorrer nos limites da 

zona receptora, sem migração para as áreas mais internas do enxerto(34).  

 

 

1.2 PRINCÍPIOS DE REPARAÇÃO ÓSSEA 

 

 

        A reparação óssea é definida como o restabelecimento da continuidade 

de tecidos defeituosos por outros tecidos que não têm capacidade de 

substituir funcionalmente e estruturalmente o tecido lesado, enquanto a 

regeneração óssea pode ser definida como um processo biológico complexo 

de renovação da arquitetura e função do tecido ósseo perdido(35). A 

regeneração óssea guiada, por sua vez, é definida como uma renovação 

óssea controlada em áreas onde existe um defeito ósseo, através da 

osteogênese, osteoindução ou osteocondução, restabelecendo as 

características funcionais e estruturais dos tecidos lesados(36). O princípio de 

regeneração óssea guiada é reconhecido como um método eficaz há mais 
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de uma década(37). Esse princípio é baseado na hipótese de que, durante o 

processo de cicatrização, diferentes tipos celulares apresentam potenciais 

diferenciados de migração para o local da ferida. A presença de uma 

membrana de diferentes tipos de materiais e propriedades funciona como 

uma barreira que impede a penetração de tecido fibroso no defeito ósseo, 

permitindo que células que apresentam um papel importante na regeneração 

óssea adentrem de forma lenta nesse espaço(14). Estudos em animais e 

humanos comprovam essa eficácia, como por exemplo, na regeneração de 

perdas ósseas periodontais(38, 39, 40), em conjunção com implantes dentários 

(41, 42, 43, 44),  na reparação de defeitos ósseos maxilomandibulares em ratos e 

macacos(37, 45), ao redor dos espaços dos implantes de titânio cobertos por 

membrana de politetrafluroetileno (e-PTFE) (45, 46) e no tratamento de defeitos 

diafisários segmentares em ratos(47). A controvérsia, no entanto, está na 

escolha do tipo de membrana a ser utilizada.  A membrana de e-PTFE é a 

mais utilizada, mas seu uso requer um segundo tempo cirúrgico(48). Com o 

objetivo de tentar resolver esse problema, o uso de membranas de 

polímeros, utilizadas há vários anos na prática clínica, pode ser considerado 

um método bastante atrativo.  

        As membranas de colágeno também vêm sendo utilizadas, uma vez 

que o colágeno apresenta um papel importante na regulação do crescimento 

e diferenciação de osteoblastos(48, 49). Farrel et al. (50) realizaram um estudo 

para testar o uso do colágeno tipo I glicosaminoglicano (GAG) como molde 

para o uso de células-tronco mesenquimais (MSC) de ratos, o que 

evidenciou que o colágeno poroso GAG suporta ambos: osteo e 
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condrogênese. Mas o uso de colágeno na mineralização óssea não está 

completamente estabelecido, como enxerto ósseo, diversos estudos indicam 

que o colágeno apresenta um valor limitado(51, 52).  

 

 

1.3 BIOENGENHARIA DE TECIDOS PARA O TRATAMENTO DE 

DEFORMIDADES ÓSSEAS 

 

 

        A bioengenharia de tecidos é definida como uma área interdisciplinar 

que aplica princípios de engenharia e de ciências biológicas. Ela contribui 

para o desenvolvimento de substitutos biológicos para diversos tecidos no 

intuito de restaurá-los, mantê-los ou aumentar sua função(53).  Estes tecidos 

substitutos podem ser gerados in situ, quando colocados materiais, bem 

como células precursoras na região que deve ser regenerada e são usados 

os próprios mecanismos de reparo de tecidos dos pacientes para induzir a 

regeneração do tecido afetado(54) , ou ex vivo quando se usam implantes ou 

dispositivos extracorporais, que podem ou não conter células(55).  

        Para a engenharia de tecido ósseo é necessária uma grande 

quantidade de células e a utilização de um molde ou matriz confeccionado 

de biomateriais que simule o defeito ósseo e que mantenha mecanismos 

funcionais para a regeneração dos tecidos até que os mesmos apresentem 

essa capacidade(56, 57).   
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        Muitos materiais são utilizados para a confecção dos moldes para 

bioengenharia de tecido ósseo, como: associação de cerâmicas com fosfato 

de cálcio e moléculas bioativas(57); polímeros naturais como: colágenos, 

proteoglicanas, GAG, elastinas e HA(14, 36, 48, 50, 58, 59, 60, 61, 62).  

        Existe um grande interesse dos pesquisadores no uso do polímero de 

colágeno, pois este possui alta biocompatibilidade(62) e também pela 

contribuição que ele pode dar para o entendimento da formação do tecido 

ósseo(63) e doenças relacionadas com a interrupção dos processos normais 

de biomineralização que ocorrem in vivo(64).  

 

 

1.4  CÉLULAS-TRONCO ADULTAS 

 

 

        Nos últimos anos, o conceito do uso de células-tronco (SC) em 

bioengenharia de tecidos ósseos introduziu novas perspectivas no 

tratamento celular de patologias teciduais(65). Na área da cardiologia foram 

isoladas SC embrionárias murinas e utilizadas para a produção de 

cardiomiócitos (66). Em 1997, a clonagem de um mamífero, a ovelha Dolly, 

trouxe um novo estímulo para a pesquisa de SC e à medicina regenerativa  

(67).  

        A utilização de SC adultas pode ser uma via alternativa promissora à 

utilização das SC embrionárias e seus entraves. Essas células têm a 

propriedade de se auto-renovar e de se diferenciar em um ou mais tecidos 
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especializados quando induzidas in vitro ou in vivo. Elas podem ser obtidas a 

partir dos mais diversos tecidos, como medula óssea(68), tecido adiposo (69, 

70),  polpa de dente (71), músculo(72) , entre outros. As SC podem ser utilizadas 

como terapia celular para o reparo e regeneração de tecidos e órgãos (67).  

        Como essas células podem ser facilmente colhidas e potencialmente 

cultivadas in vitro, esse novo conceito abre amplas possibilidades para seu 

uso em medicina regenerativa, em especial por apresentar a vantagem de 

imunocompatibilidade das células autólogas. 

        Com o intuito de desenvolver novas técnicas para regeneração do 

tecido ósseo, estas células estão sendo usadas em ensaios pré-clínicos(73)  e 

clínicos(74).  

        Tanto as SC embrionárias como as adultas são fontes potenciais para 

aplicações clínicas futuras(66). Parece haver uma vantagem das SC 

embrionárias, pelo fato de que podem ser mantidas indiferenciadas 

indefinidamente. Contudo, questiona-se a segurança de seu uso, em virtude 

da possibilidade de formação de um teratocarcinoma, invocando ainda muita 

cautela e vários estudos. 

 

 

1.5 RECONSTRUÇÃO DE TECIDOS ÓSSEOS CRANIOFACIAIS 

 

        Para a reconstrução de tecidos ósseos craniofaciais é necessária a 

validação das técnicas de bioengenharia de tecidos em modelos animais, 

antes de sua aplicação em humanos. 
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        Vários modelos animais de defeitos ósseos têm sido estudados para 

avaliar o potencial de materiais e candidatos biológicos para promoção de 

regeneração do tecido ósseo(75, 76, 77). Esses modelos têm ajudado a elucidar 

os mecanismos de integração endósseos (fenômeno de osteocondução), 

bem como os mecanismos de remodelação óssea (fenômeno de 

osteoindução). 

        Muitos fatores afetam a escolha do modelo animal para a pesquisa de 

reparação óssea, como: 

1. Biologia e anatomia do modelo animal; 

2. A idade do animal, que pode afetar seu metabolismo ósseo; 

3. O potencial de cura espontânea do defeito induzido no modelo 

animal. 

        Estudos do metabolismo ósseo associados à idade em humanos e em 

animais têm demonstrado uma redução no crescimento e remodelação 

óssea em idades mais avançadas(78, 79), portanto, o sucesso da 

bioengenharia de tecido é fortemente dependente da idade do indivíduo 

receptor do enxerto, do tipo de molde escolhido, bem como do número de 

células mesenquimais plaqueadas no molde e sua capacidade de gerar 

osteoblastos e criar potencialmente grandes volumes de tecidos ósseos(73).  

        Para o estudo de bioengenharia de tecidos ósseos craniofaciais in vivo 

o modelo mais utilizado na literatura é a reconstrução de defeitos críticos 

criados em calotas cranianas de ratos (2, 80). Esses defeitos são considerados 

críticos, uma vez que não se regeneram espontaneamente durante a vida do 

animal(2).  
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        Os tamanhos dos defeitos críticos variam de acordo com as espécies 

de ratos utilizadas no experimento(80, 81, 82).  De uma forma geral, defeitos 

críticos da calota craniana de ratos de 8 mm de diâmetro são os mais 

utilizados, pois a grande maioria dos autores afirma que quando esse defeito 

é mantido aberto por um determinado período de tempo, o mesmo não 

apresentará uma regeneração espontânea (2, 83). Porém, esse modelo é falho 

em não determinar alguns aspectos fundamentais. 

        Foram realizados alguns estudos utilizando membranas e outros 

envolvendo biomateriais para avaliar a regeneração de defeitos cranianos 

em modelos animais(14, 36, 48, 61, 84, 85, 86, 87). Recentemente, com as pesquisas 

envolvendo terapia celular, o uso de MSC para reconstrução óssea tem sido 

profundamente estudado e seus resultados podem facilitar na regeneração 

óssea em circunstâncias difíceis, o que permite supor que seu uso pode ser 

promissor em um futuro próximo, no sentido de substituir terapêuticas 

convencionais na reparação de grandes deformidades cranianas.  

        Outros autores evidenciam a eficiência das SC autógenas de medula 

óssea no sentido de fechar defeitos críticos na calvária de ratos(1, 76, 77, 88, 89, 

90, 91, 92). Para avaliar a eficácia dessas células na reparação de deformidades 

cranianas, outros tipos de fontes de SC autógenas como células de medula 

óssea(77)  e gordura (93)  também foram estudadas.  

        O uso de SC oriundas de polpa dentária humana (hDPSC) apresenta 

um grande interesse para a reconstrução óssea, uma vez que são células 

facilmente isoladas e expandidas e com grande plasticidade in vitro e in vivo 

(68, 94, 95, 96). Essas células parecem apresentar uma atividade 
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imunossupressiva com grande potencial em aplicações clínicas 

autogenéticas in vivo, particularmente na reconstrução de tecidos 

calcificados(97). Entretanto, até a presente data não foram relatados na 

literatura estudos que avaliassem a potencialidade das hDPSC em 

reconstruir defeitos críticos da calota craniana de ratos não 

imunossuprimidos. Como se tem a perspectiva de utilizar no futuro a 

bioengenharia de tecido para reabilitação óssea dos pacientes portadores de 

deformidades craniofaciais, observa-se a necessidade de estabelecer um 

modelo experimental adequado para avaliar o potencial de SC na 

regeneração óssea craniofacial, assim como avaliar a capacidade das 

hDPSC e de diferentes tecidos para fechar defeitos críticos em calotas 

cranianas de modelos animais. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

1. Desenvolver um modelo experimental em ratos para o estudo de 

deformidades craniofaciais; 

2. Verificar se as células-tronco humanas provenientes de dentes 

decíduos são capazes de regenerar defeitos críticos em calota craniana de 

ratos in vivo. 
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3 MÉTODOS 
 

 

3.1 DELINEAMENTO 

 

 

        Estudo dividido em duas etapas: 

 1. Criação do modelo experimental aberto e prospectivo; 

 2. Utilização   do   modelo  experimental  para terapia  celular  aberto   e                                                               

     prospectivo. 

 

 

3.2  LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

 

 

        Este estudo foi elaborado na Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP), departamento de Cirurgia Plástica e Queimaduras e 

realizado no Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de 

São Paulo (USP). 

        Participaram deste projeto: Departamento de Cirurgia Plástica e 

Queimaduras, Faculdade de Medicina, USP; Centro de Estudos do Genoma 

Humano, Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de 

Biociências, USP; Departamento de Patologia Oral, Faculdade de 

Odontologia, USP; Instituto Butantã, USP. 
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3.3  FASE 1 – DESENVOLVIMENTO DO MODELO EXPERIMENTAL 

 

 

3.3.1 Animais e considerações éticas 

 

 

        Para determinação de um modelo experimental em ratos que pudesse 

simular situações clínicas em humanos com deformidades cranianas foram 

selecionados para o experimento ratos (Rattus norvegicus albinus), linhagem 

Wistar, machos, adultos com 4 meses de idade, com peso médio de 370 gr, 

tendo sido obtida a aprovação do Comitê de Ética Animal do Instituto de 

Biociências da USP, respeitando-se as devidas recomendações de proteção 

aos animais da instituição, bem como as leis nacionais de uso de animais 

em laboratórios. 

 

 

3.3.2 Descrição da técnica cirúrgica 

 

 

        No pré-operatório, os animais foram mantidos em repouso por 48 

horas, com acesso livre à água e comida, separados individualmente em 

gaiolas armazenadas em estante ventilatória com temperatura controlada a 

22 °C e com 12 horas de ciclo de luz (Figura 1). Estas mesmas condições, 
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com controle de temperatura e iluminação, foram mantidas durante todo o 

período em que os animais permaneceram vivos. 

 

 

Figura 1. Estante ventilatória com gaiolas individuais 

 

        Os animais inicialmente foram anestesiados (Figura 2) com injeção 

intraperitonial (0,3 ml/100 gr de peso do animal) com uma combinação de 

cloridrato de ketamina (5%) e cloridrato de xilazina (2%).  
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Figura 2. Momento da anestesia intraperitoneal na região anterior do abdome 

 

        Em seguida, realizou-se a tricotomia com tricótomo na região da 

calvária, posicionando o animal no cefalostato especialmente desenvolvido 

para ratos, o qual foi mantido imobilizado através do conduto auditivo 

externo e arcada dentária superior durante todo o ato cirúrgico (Figuras 3,4 e 

5). 

 

 

Figura 3. Aparelho cefalostato especialmente desenvolvido para ratos 
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Figura 4. Detalhe da imobilização do animal no cefalostato / Visão lateral 

 

 

Figura 5. Detalhe da imobilização do animal no cefalostato / Visão anterior 
 

 

        Realizou-se a antissepsia com povidine tópico (iodopovidona), 

posicionando-se os animais em campos cirúrgicos estéreis fenestrados.  

        Sob condições estéreis, foi realizada uma incisão de 2 cm na pele com 

lâmina de bisturi número 15 na região mediana do crânio, estendendo-a da 

região nasofrontal até a protuberância occipital (Figura 6). A pele, os tecidos 

abaixo e o músculo temporal foram rebatidos lateralmente para que se 

pudesse obter uma ampla exposição da calvária, sendo o periósteo 
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removido (Figura 7). Foram criados defeitos ósseos de espessura total na 

calota craniana com auxílio de brocas esféricas acopladas a motor de baixa 

rotação sob irrigação constante de solução fisiológica a 0,9% para prevenir 

superaquecimento do osso (Figura 8).  Para minimizar os riscos de lesão da 

dura-máter durante a realização da osteotomia utilizou-se o microscópio com 

lente de aumento de 3 vezes e com um descolador de periósteo foi rebatida 

a janela óssea. 

 

 

Figura 6. Incisão na região mediana do crânio 

 

 

Figura 7.  Exposição da calvária  
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Figura 8. Realização da osteotomia com auxílio da broca cirúrgica 

 

Baseando-se na anatomia normal dos animais (Figura 9) foram 

realizadas falhas ósseas na calota craniana em dois grupos: 

 

 

Figura 9. Anatomia normal do animal / Visão frontal e lateral 

 

        Grupo 1 (N = 20): 

         Nesse grupo foi realizada uma falha óssea de espessura total de         

10 x 10 mm que atravessava a sutura sagital (Figura 10). 
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Figura 10. Detalhe da osteotomia com defeito de 10X10 mm 

 

       Grupo 2 (N = 20): 

        Foi realizada uma falha óssea no osso parietal esquerdo e direito de 5 x 

8 mm cada, de espessura total, com maior extensão no plano sagital, sem 

atravessar a sutura sagital (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Detalhe da osteotomia com dois defeitos retangulares de 5X8 mm 

 

Em seguida, realizou-se a síntese da ferida operatória em todos os 

animais de ambos os grupos com pontos simples, utilizando fio mononylon 

4-0 e agulha cortante 1.9 (Figura 12). 
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Figura 12. Síntese da ferida operatória 

 

 

3.3.3  Eutanásia 
 

 

        Os animais foram sacrificados após 8 e 16 semanas de pós-operatório 

em câmara de CO2 (Figura 13), conforme rotina da unidade de animais de 

experimentação do Centro de Estudo do Genoma Humano da USP. 

  

 

Figura 13. Eutanásia do animal em câmara de CO2 
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3.3.4 Padronização da análise óssea 

 

 

        Para padronização do estudo de análise óssea, foram realizados cortes 

histológicos em animais nos quais se simulou defeitos críticos, visando ao 

melhor entendimento do tipo de corte utilizado e também da forma de 

avaliação.  

 

 

3.4 FASE 2 – RECONSTRUÇÃO DA CALOTA CRANIANA DE RATOS 

 

 

3.4.1 Uso de células-tronco humanas e considerações éticas 

           

 

        O uso de SC humanas foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de 

Biociências da USP, tendo sido seguidas as devidas recomendações. O 

responsável legal pelo paciente assinou o termo de consentimento, 

aceitando a participação nesta pesquisa. 

        Foi utilizada linhagem de células-tronco de polpa dentária (DPSC) 

extraída de dente decíduo, sob anestesia local, de um indivíduo normal de 6 

anos de idade que não apresentava nenhuma doença sistêmica ou genética. 

        A polpa dentária foi lavada com água tamponada fosfatada (PBS); 

0,01M; pH = 7,4) suplementada com 4% de antibiótico (100 unid/ml 
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penicilina e 100 µg/ml estreptomicina), para remover possíveis 

contaminações e células sanguíneas. 

 

 

3.4.2  Estabelecimento das linhagens celulares 

 

 

        O estabelecimento das linhagens celulares e a avaliação da 

plasticidade celular in vitro foram realizados no Centro de Estudos do 

Genoma Humano da USP, sob coordenação da Profa. Dra. Maria Rita 

Passos Bueno, sendo parcialmente incluídos da tese de doutoramento da 

Dra. Daniela Franco Bueno. 

        Para o estabelecimento das linhagens celulares, o meio controle 

utilizado foi: DMEM F12, 2 mm l-glutamina, 100 U/ml sulfato de 

estreptomicina a 1%, aminoácidos não essenciais e 15% de soro fetal 

bovino.  

        Os tecidos foram digeridos em solução de tripsina 0,25% por uma hora 

a 37 °C e depois foram transferidos para placas de petri de 35 mm com o 

meio controle. As culturas foram mantidas nessas condições por duas 

semanas e depois foram tripsinizadas (0,25% de solução de tripsina) e 

plaqueadas 104 células em garrafas de 25 cm2. Todas as culturas foram 

mantidas em semiconfluência para prevenir a diferenciação das células. 
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3.4.3 Caracterização das linhagens de células-tronco 

 

 

        Com o intuito de caracterizar as SC com relação ao imunofenótipo 

foram conduzidos experimentos de citometria de fluxo. Neste processo, as 

células são alinhadas em um microcapilar e analisadas uma a uma por um 

feixe de laser capaz de detectar a fluorescência emitida pelas células. Os 

sinais gerados são interpretados por um sistema computacional que os 

transforma em dados para posterior análise. 

        As linhagens obtidas foram cultivadas até a obtenção do número ideal 

de células para a leitura de 10.000 eventos para cada anticorpo utilizado. 

Neste ponto, elas foram removidas da superfície da placa de cultivo 

utilizando tripsina e lavadas com PBS uma vez. Logo em seguida, as células 

foram incubadas a 4 °C por 30 min com os seguintes anticorpos primários: 

CD29, CD34, CD45, SH2, SH3 e SH4. Após lavagem com PBS uma vez, as 

células marcadas com anticorpo primário não conjugado foram incubadas 

com o anticorpo secundário “goat anti-mouse-PE” por 15 min a 4 °C. Por fim, 

a suspensão celular foi lavada com PBS uma vez e a leitura das amostras foi 

realizada no citômetro de fluxo.  

        A plasticidade das SC para diferenciação osteogênica foi realizada 

através do protocolo utilizado para induzir as diferenciações osteogênicas in 

vitro (70, 98). A coloração de Von Kossa foi o método utilizado no 21°  dia após 

a indução osteogênica in vitro. 
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3.4.4 Preparação das células para transplantes 

  

 

        As SC foram cultivadas em meio específico (DMEM F12) com 105 de 

soro fetal bovino. Posteriormente, 106 SC indiferenciadas provenientes de 

polpa dentária humana foram plaqueadas em uma membrana de colágeno 

bovino (5x8 mm de extensão). Cada uma das membranas, após o 

plaqueamento das células, foi colocada em placas individuais de petri. Uma 

hora após o plaqueamento das células na membrana de colágeno (para 

permitir a aderência dessas células na membrana de colágeno) os “wells” 

foram suplementados com 2,5 ml de meio de cultura e as células foram 

incubadas por aproximadamente 24 horas, a uma temperatura de 37 °C em 

5% de CO2, antes do seu transplante (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Membranas de colágeno e células armazenadas em placas de "wells" 
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3.4.5  Procedimento cirúrgico e transplante celular 

 

 

        Selecionou-se para o experimento ratos (Rattus norvegicus albinus), 

linhagem Wistar, machos, com as mesmas características determinadas na 

fase 1, tendo sido obtida a aprovação do Comitê de Ética Animal do Instituto 

de Biociências da USP, respeitando-se as devidas recomendações de 

proteção aos animais da instituição, bem com as leis nacionais de uso de 

animais em laboratórios. 

        Utilizando o procedimento cirúrgico padronizado na fase 1, foram 

realizados dois defeitos críticos, simétricos, de espessura total de 5 x 8 mm 

de extensão, na região biparietal de todos os animais.  

        Depois de confeccionados os defeitos críticos da calota craniana, foram 

introduzidas as membranas de colágeno e as SC previamente 

estabelecidas. 

        Os animais foram divididos em quatro grupos: A, B, C e D. No grupo A 

(n=2), o lado direito foi preenchido com SC com membrana de colágeno e o 

lado esquerdo apenas com membrana, tendo sido a eutanásia realizada 

após 7 dias. No grupo B (N=2), o lado direito foi preenchido com SC com 

membrana de colágeno e o lado esquerdo apenas com membrana, com a 

eutanásia realizada após 21 dias. No grupo C (N=2), o lado direito foi 

preenchido com SC com membrana de colágeno e o lado esquerdo apenas 

com membrana, com a eutanásia realizada após 30 dias. No grupo D (n=2), 
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o lado direito foi preenchido com SC com membrana de colágeno e o lado 

esquerdo apenas com membrana, com eutanásia realizada após 60 dias. 

 

 

3.4.6  Preparação histológica 

 

 

        A análise histológica foi realizada em colaboração com a Profa. Dra. 

Marília Trierveiler Martins, da Faculdade de Odontologia da USP. Essa 

análise foi qualitativa e foi analisada a presença ou não de tecido 

mineralizado e o seu respectivo grau de maturidade.  

        Após a eutanásia do animal realizou-se a remoção de toda a calota 

craniana (Figuras 15, 16, 17). Os fragmentos obtidos foram imediatamente 

imersos em solução de formol a 10%, onde permaneceram por 24 horas. A 

seguir, os fragmentos sofreram descalcificação para permitir o corte em 

micrótomo comum. Essa descalcificação foi realizada através da imersão em 

ácido fórmico a 5% por 48 horas. Após esse período, realizou-se o teste da 

agulha para verificar se todo o material inorgânico havia sido removido. Caso 

o fragmento apresentasse resistência durante o teste, seria novamente 

imerso na solução de ácido fórmico. 
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Figura 15. Osteotomia da calota craniana 

 

 

Figura 16. Retirada do fragmento da calota craniana para estudo histopatológico 

 

 

Figura 17. Detalhe do fragmento da calota craniana antes de realizar os cortes histológicos 
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        Ao final dessa etapa, os cortes foram lavados em água corrente por 

cerca de 15 horas, para interromper a ação do ácido.  

        A seguir, realizou-se a secção dos fragmentos preparando-se a 

superfície de inclusão. Essa secção foi feita no sentido látero-lateral, 

passando pelo centro (no sentido ântero-posterior) do defeito produzido 

cirurgicamente. Os dois segmentos obtidos foram acondicionados em 

cassetes próprios para processamento histológico e seguiram para 

desidratação e embebição em parafina, processo realizado automaticamente 

em equipamento histotécnico.  

        Em sequência a esta etapa, foram preparados blocos de parafina com 

os dois segmentos obtidos de cada animal; depois disso foram cortados em 

micrótomo em fragmentos de 5 µm, estendidos em lâminas de vidro.  

        Os cortes histológicos foram corados de forma rotineira por 

hematoxilina-eosina (HE), recobertos por lamínulas sintéticas e observados 

ao microscópio. 

 

 

3.4.7 Análise da presença de células humanas no osso formado 

 

 

        Os tecidos foram avaliados através de secções histológicas para a 

extração do DNA. Os materiais foram obtidos do lado esquerdo da calota 

craniana (membrana) e do lado direito (membrana e células) depois de 60 

dias do transplante. O DNA foi extraído através do protocolo “QIAamp DNA  
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Mini KIT”. Para a amplificação do DNA humano, utilizou-se reação em 

cadeia da polimerase, como descrito anteriormente (99). “Primers” específicos 

de ratos foram utilizados para amplificação do DNA dos ratos (GAPDH 

gene). Duas cadeias de reação polimerase de 35 e 30 ciclos foram 

realizadas respectivamente.  
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4 RESULTADOS 
 

 

4.1 FASE 1 – DESENVOLVIMENTO DO MODELO EXPERIMENTAL 

 

 

        No grupo 1 (N = 20) houve laceração em maior ou menor grau do seio 

sagital em nove ratos, tendo o sangramento sido contido com compressão 

leve. No referido grupo, dois animais evoluíram para óbito nas primeiras 24 

horas e em quatro animais houve laceração profunda da dura-máter durante 

a osteotomia. Todos os animais que evoluíram para óbito nas primeiras 24 

horas foram imediatamente substituídos por outros animais para 

recomposição do grupo. Em oito semanas, 10 animais foram sacrificados, 

não tendo sido observada ossificação durante esse período. Em 16 

semanas, 10 animais foram sacrificados, tendo sido observada apenas 

pequena ossificação nas margens. Em nenhum dos animais desse grupo 

houve fechamento espontâneo da falha óssea criada pelo cirurgião, nem 

mesmo atingindo 50% a área desse defeito. 

        No grupo 2 (N = 20) não houve laceração do seio sagital e qualquer 

sangramento que necessitasse de intervenção. Também não foi observado 

nenhum óbito durante o trans-operatório, pós-imediato e tardio. Em oito 

semanas, 10 animais foram sacrificados, não tendo sido observada 

ossificação durante esse período. Em 16 semanas, 10 animais foram 

sacrificados e foi observada apenas pequena ossificação nas margens, de 
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maneira semelhante aos animais do grupo 1. Em nenhum dos animais desse 

grupo houve fechamento espontâneo da falha óssea criada pelo cirurgião, 

nem mesmo atingindo 50% a área desse defeito. 

        Em nenhum dos animais dos dois grupos houve sinais sugestivos de 

infecção nem qualquer outro tipo de complicação pós-operatória. 

 

 

4.2 FASE 2 - RECONSTRUÇÃO DA CALOTA CRANIANA DE RATOS 

 

 

4.2.1 Determinação e diferenciação das linhagens de células-tronco  

 

 

        Observou-se que a linhagem celular de polpa dentária apresentou uma 

expressão semelhante (95% + 3) dos marcadores mesenquimais (CD29, 

SH2, SH3 e SH4); já os marcadores hematopoiéticos não apresentaram 

expressão (Figura 18). Microscopicamente, essas células apresentaram 

morfologia semelhante a fibroblastos (Figura 19) e em condições 

apropriadas se diferenciaram em osteoblastos in vitro (Figura 20). 

 

 

 

 

 



38 

  Resultados 

André de Mendonça Costa 

 

 

A 

  

 
 

B 

  

 

Figura 18. Gráficos de Citometria de fluxo com linhagem obtida a partir de células tronco de 
                  polpa  dentária:  A:  expressão  (95% + 3)  para  marcadores   mesenquimais 
                  (CD29; SH2, SH3 e SH4) e B: marcadores hematopoiéticos sem expressão 
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        Figura 19. Morfologia das células tronco adultas, semelhante a fibroblastos 
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A 

 
 

A’ 

 
 

B 

 
 

Figura 20. Início  da  diferenciação   osteogênica   após  9  dias   de indução / observa-se a 
                  morfologia de osteoblastos (A, A’) e com coloração de Von Kossa 21 dias após a 
                  diferenciação osteogênica / observam-se nódulos de mineralização (B) 
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4.2.2 Reconstrução óssea após o transplante de células-tronco de 

polpa dentária humana 

 

 

        Foi avaliado o processo de formação óssea em defeitos cranianos 

críticos através da análise histológica com 7, 21, 30 e 60 dias após a cirurgia 

em que foram implantadas as SC. Nenhum dos animais evoluiu para óbito, 

infecção ou qualquer outra complicação.  

        Nos animais analisados com 7 dias de pós-operatório, foi observado 

que o defeito ósseo estava preenchido por tecido conjuntivo denso com 

intenso e difuso processo inflamatório, rico em macrófagos e com restos da 

membrana de colágeno. O mesmo cenário foi observado no grupo do lado 

direito em que foram associadas SC à membrana de colágeno, mas não 

foram observados restos de membrana (Figura 21).  
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        No 21º dia de pós-operatório, ambos os lados apresentavam-se com 

uma mistura de tecido ósseo cortical imaturo e tecido de granulação. No lado 

direito, o tecido ósseo formado apresentava-se ligeiramente mais maduro e 

com presença de formação lamelar e menor quantidade de tecido de 

granulação (Figura 22). 

 

 

 

10X 

A A’ 

B B’ 

100X 100X 

10X 

Figura 21. Análise histológica comparativa dos defeitos cranianos com 7 dias de pós- 
                          operatório. A, B: utilizando membrana apenas e A´, B´: membrana + células 
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C 

 
 

C’ 

 

 
 

Figura 22. Análise histológica comparativa dos defeitos cranianos com 21 dias de pós- 
                  operatório. C: utilizando membrana apenas e C’: membrana + células 
 

        Com 30 dias de pós-operatório, o processo de regeneração estava 

mais avançado e, em ambos os lados, os defeitos foram totalmente 

preenchidos por tecido ósseo, parcialmente imaturo e com características de 

osso lamelar. O novo osso formado apresentava-se fundido com o osso 
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remanescente da calota craniana. No lado esquerdo, ainda foi possível 

observar tecido de granulação, enquanto que no lado direito, onde foram 

utilizadas as DPSC, o tecido ósseo aparecia de forma mais densa e madura 

(Figura 23). 

 

  D        D’ 

 
 
Figura 23. Análise histológica comparativa dos defeitos cranianos com 30 dias de pós- 
                  operatório. D,E: utilizando membrana apenas e D’, E’: membrana + células 
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        No grupo com 60 dias de pós-operatório o defeito craniano estava 

aparentemente regenerado em ambos os grupos (Figura 24), sendo no lado 

direito observado um tecido ósseo mais organizado e maduro.  

 

    
Figura 24. Análise histológica comparativa dos defeitos cranianos com 60 dias de 

                          pós-operatório.   E,F: utilizando membrana apenas e E’, F’: membrana +  
                          células 

 

 

4.2.3  Análise da presença de osso humano 

 

 

        A amplificação do DNA utilizando “primers” que amplificam 

especificamente genes humanos foi obtida com sucesso apenas com o DNA 

derivado do lado direito do defeito craniano. No material derivado do lado 

esquerdo, a amplificação do DNA foi obtida somente com “primers” 

específicos para ratos (Figura 25). 
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Figura 25. Reação de cadeia de polimerase (PCR) amplificadas a partir  do DNA    extraído 
                  nos dois  lados  dos  defeitos cranianos nos animais com 60 dias após a cirurgia; 
                  GAPDG  (PCR Primers – Ratos):  1-DNA   controle do rato,   2-DNA osso do lado  
                  esquerdo,    3-DNA controle humano,   4-DNA  osso   do  lado   direito. COL18A1  
                  (PCR Primers – Humanos):    5- DNA  controle  do   rato,    6-DNA  osso  do  lado  
                  esquerdo,   7-DNA controle humano,   8-DNA osso  do  lado  direito,   9-Controle 
                  negativo 
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5 DISCUSSÃO 
 

 

        Um dos grandes desafios para os cirurgiões plásticos é a reconstrução 

de extensos defeitos ósseos acompanhados de perda tecidual, em especial 

aqueles localizados na calota craniana, os quais podem ser secundários a 

anomalias congênitas, traumas, neoplasias, infecções ou outras situações 

clínicas em que se faz necessária não somente a restauração estética, mas 

também o restabelecimento funcional da rígida proteção óssea para o 

cérebro. Embora os enxertos autógenos venham sendo o método cirúrgico 

mais utilizado, esses apresentam algumas limitações como: área doadora 

limitada, possibilidade de outras intervenções, absorção, infecção, dentre 

outras(100, 101). Durante os últimos anos, vários tipos de materiais aloplásticos 

como silicone, polimetilmetacrilato, HA e polietileno poroso vêm sendo 

utilizados como alternativa para alguns casos(102). Na última década, novas 

tecnologias envolvendo os biomateriais e a engenharia tecidual têm sido 

desenvolvidas com promessas de solucionar algumas questões(48, 84, 103).  

        A calvária foi escolhida para simular grandes perdas ósseas 

craniofaciais porque é composta por osso membranoso, tem um suplemento 

sanguíneo relativamente limitado e estas propriedades biológicas lhe 

conferem pouca capacidade para se regenerar espontaneamente(2), além 

disto, é uma área anatomicamente livre de estresse mecânico, com uma 

estabilidade relativa das estruturas que circundam os defeitos críticos, as 

quais incluem margens calvariais intactas, a base da dura-máter e os 
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músculos temporais e frontais. Essas características criam um processo de 

desenvolvimento no qual é possível estudar as interações entre o novo osso 

reconstruído e o osso in situ (77).  

        Freeman(104) e Turnbull(105) foram os primeiros a estudar sobre os 

defeitos críticos na calvária dos ratos. Eles demonstram que falhas ósseas 

de 2 mm de diâmetro na região parietal não se regeneram em 12 semanas. 

Mulliken et al. (106) e Glowacki et al. (107) determinam que um defeito de 4 mm 

na calota craniana dos ratos permanece aberto mesmo após 6 meses. 

Takagi e Urist(108) realizaram um defeito de 8 mm que posteriormente reduziu 

para 5 mm em 4 semanas e não foi observada regeneração do defeito após 

12 semanas de observação.  

        Após o desenvolvimento de defeitos ósseos de tamanhos variados, 

objetivando determinar um modelo experimental que pudesse estudar as 

deformidades craniofaciais, optou-se pelo defeito crítico retangular de 5 x 8 

mm de extensão na região biparietal, visto que o mesmo não apresentou 

fechamento espontâneo da falha óssea, nem mesmo atingindo 50% da área 

após 16 semanas de observação. Não foram observados sinais flogísticos 

macroscópicos, nem exposição da área operada. Enquanto que, ao realizar 

falhas ósseas maiores (10 x 10 mm), houve uma laceração em maior ou 

menor grau do seio sagital, acarretando grande morbimortalidade e 

colocando o animal em risco de sangramento e de infecções graves do 

sistema nervoso central, além do fato de que essa falha envolvia suturas 

cranianas, que têm sabidamente um comportamento biomolecular diferente 

das outras regiões do osso craniofacial(109). Dessa forma, o modelo 
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experimental com defeito retangular de 5x8 mm na região biparietal pareceu 

ser o ideal para esses estudos, já que essa falha, além de ser considerada 

crítica, possibilitava que a incisão do escalpo ficasse afastada da área de 

manipulação óssea, provocando menor sangramento por haver menos risco 

de lesão do seio sagital; ademais, optando por esse modelo, pôde-se fazer 

duas falhas ósseas biparietais, permitindo um grupo controle com maior 

precisão para comparação dos dois lados em um mesmo animal, o que 

facilitou estudos nessa região. 

        A capacidade de regeneração óssea em animais vem sendo estudada 

há algum tempo por diversos autores. Já em 1939, Sutro e Jacobson relatam 

que ratos jovens apresentam uma grande habilidade de regenerar defeitos 

calvariais de 3 mm após 5 meses em comparação com ratos adultos(110). 

Longaker et al.(111) evidenciam que ratos jovens (6 dias de idade) 

apresentam uma significante habilidade em reossificar defeitos ósseos na 

calvária quando comparados a animais adultos (60 dias de idade), após 8 

semanas de vida. Modelos experimentais adicionais com outros animais 

jovens também evidenciam a grande habilidade dos mesmos em regenerar 

defeitos cranianos em comparação com animais adultos (110, 112, 113).  

        Em humanos, a capacidade de regeneração óssea da calvária é 

bastante conhecida há algum tempo(114). Hassler e Zentner(115) demonstram 

que a reossificação nos pacientes com craniossinostose submetidos à 

craniotomia usualmente se inicia após duas semanas do pós-operatório, 

sendo finalizada 6 meses após a cirurgia, quando realizada em crianças com 

até 6 meses de idade, ao passo que se observa uma reossificação tardia e 
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incompleta quando as crianças são operadas acima dos 12 meses de idade. 

Desse modo, na criação de um modelo experimental, os animais devem ser 

adultos, o que manteria o comportamento similar ao dos seres humanos, 

que são o foco de estudo principal após a validação dos estudos 

experimentais. Embora a regeneração óssea em animais adultos possa 

acontecer após esse período, acredita-se, a exemplo de outros autores, que 

essa reparação seja mínima. Já em animais jovens a reparação continuaria 

de forma bastante robusta e, eventualmente, fecharia o defeito ósseo por 

completo, o que poderia dificultar a avaliação da regeneração óssea nos 

defeitos considerados críticos(76, 111).  

        Utilizou-se o período máximo de observação de 8 semanas, pois foi 

descrito anteriormente por outros autores que esse tempo seria suficiente 

para mensurar a reparação óssea em outros modelos adultos de calvária de 

ratos (76, 112), o que ficou comprovado por nossos experimentos realizados na 

fase 1, ocasião em que se determinou o tamanho dos defeitos críticos e o 

período da eutanásia. 

        Houve a remoção do periósteo na confecção da falha óssea em virtude 

da possibilidade de ser este um fator determinante no estabelecimento do 

defeito crítico. Embora alguns autores (113, 116)  afirmem que o periósteo da 

região da calvária não seja comprovadamente importante no processo de 

regeneração óssea, outros(117) demonstram que o periósteo remanescente 

no sítio da osteotomia exerce papel fundamental na determinação da 

dimensão dos defeitos críticos de ossos longos. E, ainda, que defeitos de 12 

mm na fíbula de ratos não são considerados críticos se o periósteo é 
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mantido, enquanto com a sua remoção defeitos de 6 mm são considerados 

críticos. Além disto, dados mais recentes comprovam que o periósteo 

contém uma fonte de MSC que pode induzir a diferenciação osteogênica e 

promover reparos espontâneos em ossos longos(118). No entanto, as bordas 

dos defeitos calvariais isoladamente, uma potencial fonte de células 

osteoprogenitoras, nunca foi comprovadamente importante no processo de 

reparação óssea (112, 113).  

        A integridade da dura-máter destacada na confecção do modelo 

experimental em estudo foi outro fator importante a ser considerado, pois se 

acreditava que ela pudesse ser responsável pelo sucesso do processo de 

regeneração óssea. Hobar et al. (112)  enfatizam a importância da dura-máter 

na regeneração de defeitos críticos de porcos e levantam uma correlação 

desse papel e da idade do animal. Sabe-se ainda que a dura-máter de 

animais jovens contém células progenitoras com capacidade de 

diferenciação óssea (111). Acredita-se, de igual forma, que a sua lesão pode 

interferir no estímulo para a formação óssea quando se estuda o papel das 

SC na reparação óssea, por exemplo. Ou seja, essa lesão pode induzir a 

formação de tecido nervoso, uma vez que ao introduzir SC indiferenciadas, 

essas podem se diferenciar em tecido nervoso, muscular, ósseo, 

cartilaginoso e gorduroso. De fato, parece que a combinação entre a dura-

máter jovem e a calvária jovem permite que os animais jovens apresentem 

uma regeneração com sucesso. No entanto, outros estudos envolvendo 

biologia molecular e celular são necessários para um completo entendimento 

dessa regeneração óssea complexa. 
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        Ressalte-se, ainda, que o uso do cefalostato especialmente 

desenvolvido para ratos e o uso do microscópio permitiram uma osteotomia 

mais precisa, sem lesões adjacentes. O primeiro fez com que o animal 

ficasse estático, em uma posição adequada durante todo o ato cirúrgico, de 

maneira semelhante às cirurgias cranianas humanas e o segundo permitiu a 

visualização direta durante a osteotomia, evitando a lesão da dura-máter. 

        Os resultados deste estudo evidenciaram que hDPSC associadas à 

membrana de colágeno induzem a formação óssea em defeitos críticos de 

calota craniana de ratos não imunossuprimidos, com formação de tecido 

ósseo lamelar e evidência de união entre o novo tecido ósseo e o tecido 

ósseo remanescente da calvária dos ratos. Da mesma forma, ficou 

evidenciado que o uso de hDPSC com membrana de colágeno forma um 

tecido ósseo bastante homogêneo nos animais experimentais, sugerindo 

que o uso dessas células poderia apresentar um futuro promissor. Os 

defeitos também foram fechados com o uso de membrana de colágeno 

isoladamente, mas o processo de ossificação foi mais demorado quando 

comparado ao uso de SC associado à membrana de colágeno.  

        Mankani et al. (77)  conduziram um estudo com SC de medula óssea e 

hidroxiapatita + tricálcio fosfato (HA/TCP) em ratos imunossuprimidos e 

evidenciaram que cerca de 75% dos animais transplantados com SC de 

medula óssea e HA/TCP apresentaram significante formação óssea em 6 

semanas. Os estudos dos citados autores podem ser comparados com o 

presente trabalho e permitem sugerir que o uso de MSC humanas de 

medula óssea e de polpa dentária se mostram bastante eficientes para a 
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reconstrução de grandes defeitos cranianos. No entanto, esses 

pesquisadores utilizaram animais imunossuprimidos. É importante salientar 

que o uso de DPSC apresenta algumas vantagens em relação a células 

provenientes de outras regiões, pois a perda dentária é um processo não 

invasivo, natural da evolução dos seres humanos, além de serem 

rapidamente expandidas in vitro.  

        Kresbsbach et al.(76) demonstram que SC de medula óssea de ratos são 

capazes de fechar defeitos críticos no crânio desses animais quando 

aplicados conjuntamente com o carreador de colágeno em duas semanas 

após o transplante. Todavia, esses transplantes falham no sentido de haver 

a unificação do novo tecido ósseo com o tecido remanescente na lesão 

craniana, embora nos estudos aqui desenvolvidos tenha havido uma junção 

entre esses tecidos. Os autores acreditam que essa falha de união se deve 

ao fato de o periósteo não ter sido totalmente removido. Também sugerem 

que o uso de membrana de colágeno associado com as SC de medula 

óssea não é apropriado para a reconstrução óssea com sucesso porque 

essas células também necessitam de uma matriz mineral, com expressão de 

matriz não mineral de BMPs através de engenharia genética de células(77). 

Frise-se, contudo, que os resultados contradizem as afirmações deste 

estudo, uma vez que se obteve um eficiente processo de formação óssea 

com o uso de membrana de colágeno e hDPSC.  Assim, sugere-se que a 

membrana de colágeno é um bom molde e apresenta vantagens em relação 

a HA/TCP, porque tem mais facilidade em adesão e formação óssea nos 

referidos defeitos cranianos. De fato, grânulos de HA são lentamente 
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reabsorvidos e podem ser envoltos por uma cápsula de tecido conectivo que 

pode afetar a migração e a velocidade de formação do novo osso no defeito, 

assim como a sua estabilidade como enxerto(119). Não se pode excluir a 

possibilidade de que o sucesso do processo de formação óssea que se 

obteve seja relativo ao uso da membrana de colágeno utilizada(120). A 

membrana de colágeno é também tecnicamente fácil de ser introduzida nos 

defeitos cranianos em comparação às partículas de HA/TCP. Ainda existe, 

porém, a possibilidade de que a origem do tipo celular utilizado possa 

interferir no processo de regeneração óssea. Entretanto, as SC originárias 

de medula óssea e polpa dentária demonstraram uma efetiva plasticidade in 

vitro, embora ainda não existam estudos in vivo que comparem a efetividade 

entre essas duas matrizes de células no sentido de avaliar as propriedades, 

proliferação e diferenciação. 

        Este estudo também seria um indicador de que se possa utilizar ratos 

não imunossuprimidos para a verificação da potencialidade das SC em 

regenerar defeitos ósseos críticos na calota craniana sem evidência de 

rejeição durante o período estudado. Essa característica também foi 

evidenciada em outras publicações quando restou demonstrado que a 

atividade imunossupressiva das DPSC é significativamente elevada quando 

comparada às células da medula óssea(97). Mais recentemente, foram 

relatados resultados similares com diferentes populações de SC isoladas da 

polpa dentária(121). Ainda utilizando DPSC, outro estudo realizou transplantes 

dessas células em cachorros não imunossuprimidos com distrofia muscular, 

concluindo que células isoladas a partir de polpa dentária humana 
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apresentam uma atividade imunossupressora(122). Aspecto bastante 

importante foi evidenciado por outro estudo, o qual comprovou que DPSC 

podem sobreviver mesmo em condições isquêmicas em ratos não 

imunossuprimidos(121). Em conclusão, acredita-se que a rejeição das DPSC 

não ocorre, pois essas células apresentam todas as características básicas 

de MSC(123).  

        Essa característica de imunossupressão das DPSC também foi 

atribuída a tipos de fontes celulares em que foi analisado o papel das SC de 

tecido adiposo por via sistêmica em ratos não imunossuprimidos(124). Isso 

pode ser explicado, uma vez que as MSC não induzem a aloreatividade com 

células T, o que evidencia uma capacidade imunorregulatória através da 

supressão de células T in vitro e in vivo (97, 125, 126). Esses resultados, na 

verdade, foram importantes para implicações futuras em termos de terapia 

com SC alogenética e também em relação à facilidade em realizar esses 

experimentos em animais não imunossuprimidos, em comparação a animais 

imunossuprimidos. 

        O modelo experimental desenvolvido pareceu bastante útil no sentido 

de sua utilização para avaliar a eficácia das SC provenientes de outras 

fontes em regenerar defeitos críticos da calota craniana. Isto porque outro 

estudo foi conduzido com sucesso, utilizando o mesmo modelo 

experimental, no qual foi evidenciado o alto potencial osteogênico das 

células obtidas a partir de tecido muscular do lábio de paciente com fissura 

lábio palatal (FLP), quando associado à membrana de colágeno, em 

reconstruir defeitos críticos em crânios de ratos Wistar não 
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imunossuprimidos(127). O potencial osteogênico in vivo das SC originadas de 

tecido muscular do glúteo medial associadas com HA também restou 

evidenciado por outros autores(72). Acredita-se que o uso de SC originadas 

de tecido muscular do lábio de pacientes com FLP combinado com 

biomateriais possa ser considerado um caminho promissor na reabilitação 

dos pacientes com FLP, pois a maioria desses pacientes pode precisar de 

enxertos ósseos, o que eliminaria outras intervenções como a retirada de 

enxertos ósseos das costelas e ilíaco, por exemplo. Reforce-se ainda, que a 

obtenção dessas células seria facilmente realizada, pois na maioria das 

cirurgias de queiloplastia existe um descarte de tecido, o que permite isolar 

essas células sem procedimentos cirúrgicos adicionais e representaria um 

método não invasivo de obter SC para uso em reconstruções ósseas. 

        Além da possibilidade de isolar DPSC, medula óssea e tecido muscular, 

pôde-se destacar a possibilidade da obtenção de SC a partir da gordura de 

lipoaspiração. Essa possibilidade foi comprovada em outros estudos 

realizados pelo mesmo grupo de trabalho quando foram isoladas SC de 

gordura provenientes de lipoaspiração e se induziu sua diferenciação para 

tecido muscular, ósseo, cartilaginoso e adiposo in vitro, comprovando a 

hipótese de que a gordura humana lipoaspirada contém células 

multipotentes e que representam uma alternativa de fonte de SC(128). Esse 

achado pode ser promissor no sentido da utilização de células de gordura de 

lipoaspiração para reconstruir deformidades faciais observadas em 

patologias em que se constata uma distrofia facial, como na síndrome de 

Parry Romberg ou na lipodistrofia relacionada ao uso de antiretrovirais nos 
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pacientes com vírus da imunodeficiência humana, além da possibilidade do 

seu uso para tratamentos estéticos, como os preenchimentos faciais, por 

exemplo. Alguns estudos recentes vêm demonstrando que as células 

vasculares estromais do tecido adiposo representam uma rica reserva de 

células regenerativas precursoras, com capacidade pró-angiogênica 

comparável às SC originadas da medula óssea(129, 130). Em ratos, as células 

estromais do tecido adiposo provam ser capazes de secretar fatores 

angiogênicos e anti-apopitóticos(131), em diferenciar em células endoteliais e 

incorporar novos vasos(132), podendo assim promover a neovascularização 

de tecidos isquêmicos(133). Embora essas células tenham sido estudadas 

extensivamente nos últimos anos, ainda são necessários mais estudos para 

determinar um molde ideal que possa favorecer a aderência, proliferação e 

diferenciação das MSC.  

        Pôde-se afirmar que o potencial terapêutico para o uso de SC adultas 

em bioengenharia dos tecidos e terapia gênica é enorme e que um modelo 

experimental bem definido permite analisar vários tipos de biomateriais 

associados a SC, o que facilitaria sua reprodutividade em seres humanos. 

Demonstrou-se, ainda, que a obtenção de SC a partir de polpa dentária seria 

totalmente reproduzível, além de apresentar inúmeras vantagens quando 

comparada a outros de tipos de fontes de células como, por exemplo, a 

medula óssea. Além da polpa dentária existiria, ainda, a possibilidade de 

obter linhagens de CT através de fragmentos de tecido muscular do lábio de 

pacientes com FLP e através de gordura de lipoaspiração, o que poderia 

trazer inúmeros benefícios, pois são métodos menos invasivos e que são 
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normalmente realizados na prática clínica. Desse modo, a disponibilidade de 

um bom modelo experimental poderia possibilitar a comparação de SC 

provenientes de diferentes regiões do organismo. Acredita-se, porém, serem 

necessários outros estudos, inclusive comparando o potencial dessas 

células originárias de várias fontes para que se possa num futuro próximo, 

utilizar esses protocolos em bioengenharia de tecido ósseo para pacientes 

portadores de FLP e outras deformidades craniofaciais. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

        O desenvolvimento do modelo experimental determinado a partir da 

criação de dois defeitos críticos de 5 x 8 mm na calota craniana dos ratos, 

com remoção do periósteo e manutenção da integridade da dura-máter,  foi 

eficaz no sentido de possibilitar o estudo da regeneração óssea. 

        O uso das células-tronco mesenquimais humanas obtidas a partir da 

polpa dentária de dentes decíduos, associado à membrana de colágeno 

induziu a formação óssea em defeitos críticos de calota craniana de ratos 

não imunossuprimidos, com formação de tecido ósseo lamelar e evidência 

de união entre o novo tecido ósseo e o remanescente da calvária dos ratos. 
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