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4. RESULTADOS
4.1 Análise comportamental e física dos animais pós-cirúrgica
Imediatamente após a cirurgia para criação do defeito ósseo, os animais não
apoiaram o membro operado, sendo os movimentos normalizados, sem claudicações
após aproximadamente três dias. Os animais apresentaram evolução clínica
satisfatória, mantendo o consumo regular de líquidos e sólidos, além de uma boa
cicatrização da ferida cutânea, sem quaisquer sinais de infecção ou complicação
secundária ao procedimento.
4.2 Análise macroscópica da lesão
Em todos os animais dos grupos estudados, não foram observados, na área
cirúrgica, nenhuma alteração patológica, como processo inflamatório, não-união,
erosão óssea, lesão ulcerativa, cisto, infecção. Além disso, não ficou bem definido a
área do defeito ósseo, tendo em vista a boa regeneração dos tecidos moles, porém
não ocorreu o fechamento total do defeito pela neoformação óssea local, o que era
esperado em ánalises para defeitos ósseas de 6 semanas. Nos grupos enxertados,
observou-se na área cirúrgica uma coloração esbranquiçada diferenciada, decorrente
da presença dos biomateriais alojados no defeito e que não foram reabsorvidos dentro
do período experimental. A integridade anatômica do fêmur foi mantida, não
evidenciando presença de fraturas ou deformidades associadas à casos de não-união
ou consolidação viciosa (Figura 8).
4.3 Análise Radiológica da Área Cirúrgica
Em todos os grupos estudados não se presenciou sinais radiológicos de
alterações patológicas na área cirúrgica. Notou-se também a manutenção da
arquitetura normal do fêmur com a preservação da cortical das suas margens medial
e lateral. Não houve deformidades ou outras complicações como não-união e fraturas
secundárias pela descarga de peso ou locomoção do animal. Observou-se também a
definição
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defeito ósseo ainda permaneceu característico de radiotransparência, porém de suas
bordas projetava-se osso neoformado marcado pela imagem radiopaca (Figura 8).
Nos grupos enxertados com os biomateriais, não foi possível identificar imagem
mais radiopaca do biomaterial que pudesse indicar uma neoformação óssea
associada, face a baixa densidade do osso imaturo, tornando-o assim, imperceptível
na imagem radiológica.
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Figura 7: Fotomacrografias e radiologia dos grupos de estudo.

À esquerda, Imagens macroscópicas das áreas cirúrgicas dos grupos G1 a G7. À direita,
radiografias dos grupos G1 a G7. Nota-se a falha óssea não regenerada por completo.
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4.4 Análise histológica da área cirúrgica femoral
Foi observado em comum aos achados histológicos da área cirúrgica dos
grupos com biomaterial, a formação de tecido ósseo subperiostal projetando-se do
osso original em direção a falha óssea, até atingir a extremidade do outro lado,
configurando uma ponte óssea. A formação de osso neoformado se apresentou com
nítida variação de entre os grupos, de aspecto maduro ou imaturo. As trabéculas
formadas migraram para o centro do canal medular e se encontraram envolvidas por
tecido conectivo, além de apresentar geometria irregular.
Observou-se ainda, áreas imaturas centrais coradas em azul e com lacunas de
osteócitos mais desorganizadas. As áreas periféricas apresentavam maior quantidade
de osso lamelar corados em vermelho e lacunas orientadas, indicando assim o
processo de remodelação. O limite entre a matriz óssea já existente e a recém
depositada ficou nítida, caracterizando a linha basofílica de reversão. No local da
lesão óssea, nos grupos com enxerto, não se evidenciou a presença de formações
fibróticas ou infiltrado inflamatório, características de rejeição imunológica
Notou-se resquícios de tecido de granulação, especialmente nos grupos que
receberam os biomateriais e nas áreas ainda não ocupadas por neoformação óssea,
onde foi observada a presença de tecido conectivo principalmente na região
superficial do defeito. Nas lâminas que foram coradas pela técnica de Picrosirius Red
(PSR), a densidade óptica da área da falha óssea apresentou predomínio de cores no
gradiente do vermelho ao amarelo e raramente foram observadas áreas de coloração
verde, indicando nessas colorações, a presença de fibras colágenas.
A fluorescência mostrou característica basicamente homogênea, com
estímulos à osteogênese durante todas as etapas. O padrão básico apresentado foi
de predomínio da alizarina, primeiro marcador utilizado, nas regiões em contato com
o osso receptor, apresentando-se na coloração vermelha. Já a marcador calceína, de
cor verde, predominou na região mais central da lesão, demonstrando um padrão de
crescimento, a partir do osso hospedeiro, em direção a centro da lesão óssea.
Ao analisar a calcificação das membranas, pela técnica de von Kossa,
observamos diferenças entre as membranas. Os grupos de elastina apresentaram
mineralização mais periférica com a persistência da membrana na região central da
lesão, enquanto as membranas de colágeno foram totalmente absorvidas com
calcificação distribuída entre a região periférica e central de lesão óssea.
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Figura 8: Fotomicroscopias G1 a G7 por Tricromio de Masson e Picrosirius Red

Seta negra indica osso neoformado; (M) membranas não absorvidas; (O) área receptora
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Figura 9: Fotomicroscopias em fluorescência óssea dos Grupos G1 ao G7

Alizarina (ALZ) em cor vermelha, demostrando formação óssea nas primeiras semanas
(coluna à esquerda). Calceína (Ca), cor verde, marcando a osteogênese mais tardia (3-4
semana), na coluna central. Coluna à direita mostra a sobreposição dos marcadores,
mostrando a formação de osso novo durante todas as semanas
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Figura 10: Fotomicroscopias da área cirúrgica de G1 a G7 pelo método Von Kossa

Setas vermelhas indicam osso neoformado e mineralizado. Aumento 40x.

55

56

4.4.1 Grupo 1- Controle (G1-C)
Não ficou evidente a formação de ponte óssea unindo as duas extremidades
do defeito ósseo. Houve predominância de tecido ósseo neoformado, na periferia da
lesão, de aspecto imaturo e em forma de finas trabéculas. O centro da lesão foi
preenchido predominantemente por tecido conectivo desorganizado. Já o canal
medular

manteve-se

preservado

O

osso

neoformado

apresentou-se

com

birrefringência de suas fibras colágenas em tons alaranjados e avermelhados nas
regiões próximas as bordas da lesão predominantemente e tecido conectivo delgado
e disperso superficialmente em tons esverdeados (Figuras 9 e 10).
No método de fluorescência, ficou evidente a maior osteogênese nos primeiros
15 dias de pós-cirúrgico, devido a predominância da coloração vermelha em contato
com as bordas do osso original. Enquanto que no método de von Kossa, se observa
uma delgada e irregular mineralização na região central da lesão.
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Figura 11: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G1-C) - Tricrômio de Masson

Fotomicrografias do grupo G1 - aumentos 40, 100, 200 e 400X. (O) indica margens da área
cirurgica; (Seta) indica a presença de osteócitos alojados em lacunas.
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Figura 12: Fotomicroscopias da área cirúrgica (G1-C) - Picrosirius Red

Fotomicrografias do grupo G1 com aumentos de 40 e 100X. À esquerda sem luz polarizada e
à direita, com luz polarizada. (Seta branca) indica a presença de fibras colágenas
desorganizadas na cor avermelhada. (Seta amarela) indica a presença de fibras colágenas
densas e paralelas em fase organização tecidual nas cores que vão do amarelo ao
esverdeado.
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