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Resumo
O objetivo deste estudo foi realizar análise histológica de enxerto inorgâncio associado
ou não ao PRP, em lesões de calvária de coelhos. Dois enxertos foram removidos
bilateralmente da calvária de 12 coelhos. As 24 lesões produzidas foram divididas em 3
grupos: coágulo, inorganico e inorgânico associado ao PRP. Após 4 semanas os animais
foram sacrificados e as regiões enxertadas foram removidas, fixadas em formol a 10% e
processadas obtendo-se cortes semi-seriados com 5 µm de espessura. De cada grupo foram
obtidas 36 lâminas histológicas. E foram qualificados, a presença de células gigantes de corpo
estranho, os preenchimentos da lesão por tecido ósseo, presença de partículas do enxerto na
lesão e tecido ósseo associado às partículas do enxerto. De acordo com os resultados obtidos,
nas condições experimentais da pesquisa, pode-se concluir que a associação do PRP com o
biomaterial inorgânico foi biocompatível, podendo ser utilizado como material de substituição
óssea uma vez que mantèm a arquitetura para neoformação óssea.
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1. Introdução
1.1 – Tecido Ósseo
O tecido ósseo é um tecido conjuntivo cuja matriz extracelular é mineralizada,
conferindo a este tecido propriedades ideais para a realização das funções de suporte e
proteção do organismo vertebrado, devido à sua grande rigidez e resistência à pressão.
O componente celular do tecido ósseo é constituído pelos osteoblastos, osteócitos,
osteoclastos e células osteoprogenitoras. Os osteoblastos são responsáveis pela síntese dos
constituintes orgânicos da matriz óssea e também concentram fosfato e cálcio, participando da
mineralização da matriz. Os osteócitos são osteoblastos que ficaram aprisionados em lacunas
na matriz óssea, durante a sua formação. Os osteócitos têm papel fundamental na manutenção
da integridade da matriz óssea comunicando-se com os osteoblastos e entre si, através de
prolongamentos citoplasmáticos, tornando possível a difusão de nutrientes. Os osteoclastos
são células multinucleadas, derivadas de monócitos do sangue, as quais participam dos
processos de reabsorção e remodelação do tecido ósseo. As células osteoprogenitoras, ou
células de revestimento ósseo, são células que permanecem em repouso nas superfícies
internas até sofrer estimulação, diferenciando-se em osteoblasto.
O componente orgânico da matriz, produzido pelos osteoblastos, é predominantemente
constituído por colágeno tipo I (85%), com pequenas quantidades de colágenos tipo III e V
(5%). As proteínas não colagênicas da matriz, juntas, perfazem os 10% restantes. Além da
porção orgânica, a matriz óssea é composta por uma porção inorgânica cuja composição é
basicamente íons fosfato e cálcio na forma de cristais de hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2,
principal componente mineral do osso. Esses cristais conferem também ao tecido ósseo a
participação secundária no processo de homeostasia do nível de cálcio no sangue (MOORE et
al., 2001).
A

formação

óssea

pode

ocorrer

através

de

dois

processos,

ossificação

intramembranosa e ossificação endocondral. No primeiro o tecido ósseo é formado por
osteoblastos advindos de células mesenquimais de uma membrana conjuntiva. A ossificação
endocondral, parte de um modelo cartilaginoso, que é substituído por tecido ósseo.
A superfície externa dos ossos é revestida pelo periósteo, formado por tecido
conjuntivo denso não-modelado, rico em células osteoblásticas na sua porção interna
(MURATA et al., 2000). A superfície interna do osso é revestida pelo endósteo, constituído
de células osteoprogenitoras e osteoblastos. Periósteo e endósteo participam na nutrição,
formação e reparo do tecido ósseo.

1.2 – Reparo ósseo
O processo de reparo tecidual pode ocorrer por regeneração ou cicatrização. A
regeneração caracteriza o processo de reparo que resulta no restabelecimento integral de
forma e função original, já na cicatrização ocorre o restabelecimento parcial. O tecido ósseo
geralmente sofre reparo por regeneração.
Nos locais de lesão óssea, ocorre hemorragia, pela lesão de vasos sanguíneos,
destruição de matriz e morte de células ósseas (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004). Cria-se
um espaço morto, hipóxido (PO2 = 5 a 10mmHg) e acidótico (PH 4 a 6) contendo plaquetas,
leucócitos, células vermelhas, e fibrina ao redor dos osteócitos, osteoblastos e células
mesenquimais (MARX, 1999). As plaquetas quando ativadas liberam o conteúdo dos
grânulos-α (PDGF, TGF, IGF).
O PDGF estimula a mitogênese de células mesenquimais e a angiogênese por indução
de mitose de células endoteliais. O TGF-β ativa os fibroblastos e pré-osteoblastos para iniciar
a mitose e promover a diferenciação em osteoblastos. O IGF atua nos osteoblastos endosteais
que revestem o trabeculado do osso esponjoso.
A extensão e a atividade de reparo ósseo depende do aumento e ativação de células
mesenquimais em osteoblastos, que irão secretar TGF-β e o IGF, e da quimiotaxia e ativação
de macrófagos, que irão substituir as plaquetas após o terceiro dia. O macrófago é atraído pelo
PDGF e pelo gradiente de oxigenação entre o espaço morto e o tecido adjacente. As células
mesenquimais irão secretar o TGF-β e o IGF para continuar a auto-estimulação da formação
óssea. A partir da fase inicial de osso imaturo ocorre um processo de reabsorção e aposição
óssea, levando a formação de um osso maduro, envolvendo o IGF e a BMP (MARX, 1999).
Assim, o tecido ósseo quando lesado por trauma ou por procedimentos cirúrgicos
passa por fase inflamatória inicial, seguida de reparo e, por fim, remodelação. A duração de
cada fase depende do tipo de osso envolvido, da idade do indivíduo, do estado de saúde geral
e nutricional, da intensidade do trauma, irrigação local, presença ou não de forças mecânicas,
imobilização e ausência de infecção para que o tecido ósseo possa constituir osso com
capacidade de receber carga funcional (TEN CATE, 1985).
O reparo é um processo complexo com eventos celulares e extracelulares, sendo
influenciado por uma variedade de fatores incluindo tipo de osso (cortical ou trabecular), local
de fratura ou implante, severidade do trauma na fratura ou local de implantação, grau de

fixação durante o reparo, espécie e idade. Sendo que o reparo bem sucedido seria aquele com
reconstituição da continuidade tecidual (DAVIES & HOSSEINI, 2000).

1.3 – Enxertos
Por ser uma estrutura inervada e irrigada, os ossos apresentam grande sensibilidade e
um alto potencial de regeneração, porém esta capacidade pode não se manifestar nos defeitos
ósseos de grandes dimensões (COSTA et al., 2005; BAPTISTA et al., 2003). Nestes casos, o
tecido ósseo não exibe capacidade de regeneração espontânea, exigindo procedimentos
operatórios reconstrutivos, que tem na enxertia óssea sua principal técnica de tratamento
(SERVICE, 2000).
A utilização de enxertos favorece o processo de reparo pelo preenchimento do defeito
ósseo, servindo como um arcabouço, levando a neoformação óssea através do processo de
osteocondução, aderindo às partículas enxertadas.
Os enxertos ósseos são amplamente utilizados na medicina, em cirurgias plásticas e
ortopédicas (BAPTISTA et al., 2003; KHAN et al., 2005) e na odontologia, em grandes
reconstruções maxilo-mandibulares (MARX, 2001) e pequenos aumentos da altura óssea,
possibilitando a colocação de implantes ósseos integrados (BLAY et al., 2003). Os enxertos,
principalmente os autógenos, vêm sendo usados, para favorecer a reabilitação dos indivíduos
(MOURA et al., 2005).
O enxerto é considerado autógeno quando obtido de áreas doadoras do próprio
indivíduo; homógeno quando obtidos de indivíduos da mesma espécie do receptor, são os que
mais se aproximam dos enxertos autógenos; heterógeno (xenógeno) quando obtidos de
indivíduos de espécies diferentes do receptor como os materiais de origem bovina.
Os enxertos autógenos e os homógenos são os agentes osteoindutores mais usados na
Implantodontia e ortopedia (BAPTISTA et al., 2003; KHAN et al., 2005; ALVES, 2005).
Fatores de crescimento como o plasma rico em plaquetas (PRP) e as proteínas ósseas
morfogenéticas (BMPs), também possuem propriedades osteoindutoras e freqüentemente são
associadas aos enxertos (BOECK-NETO et al., 2002).
O enxerto autógeno foi usado com freqüência, pelas suas propriedades primordiais
para o processo de morfogênese óssea, tais como rápida revascularização, ausência de reação
imunológica e alta osteogenicidade, por ser do próprio indivíduo (BLOCK, 1998).
O enxerto de osso autógeno é o mais eficaz nas práticas ortopédicas (CHIN et al.,
2005; ROOSTAEIAN et al., 2006). Devem-se considerar certas limitações como pouca
disponibilidade óssea, aumento de tempo cirúrgico, morbidez e dor ao paciente (MOORE et

al., 2001). Assim, substitutos ósseos representam alternativa para reduzir a necessidade de
mobilização de áreas doadoras (CIANI et al., 2006). Contudo, os enxertos xenógenos podem
transmitir doenças (HIV), favorecer fraturas e infecções. Vários substitutos ósseos sintéticos
têm sido desenvolvidos para minimizar as complicações com maior disponibilidade,
esterilidade, e menor dor ao paciente (MOORE et al., 2001), como biomateriais de ligas de
titânio e as cerâmicas (YONEDA et al., 2005).
Os enxertos ósseos ideais deveriam apresentar as seguintes características:
osteointegração, osteocondução, osteoindução e osteogênese, e serem biodegradáveis, o que
pode ser encontrado em enxertos autógenos (YONEDA et al., 2005). Porém, os substitutos
ósseos têm propriedades osteointegradoras e osteocondutoras, mas pouca atividade biológica,
continuando a ser desejáveis os enxertos xenógenos e principalmente os autógenos (MOORE
et al., 2001). Contudo, podem apresentar algumas propriedades biológicas sendo
osteocondutores, osteoindutores ou osteogênicos (KATAKEYAMA, 2006).
A propriedade de osteocondução refere-se à capacidade do enxerto conduzir o
desenvolvimento de novo tecido ósseo através de sua matriz de suporte, requerendo a
presença de tecido ósseo pré-existente como fonte de células osteoprogenitoras (SICCA et al.,
2000). Este arcabouço deve ser reabsorvido e simultaneamente substituído pelo tecido ósseo
neoformado.
A osteoindução é a capacidade de o enxerto induzir a diferenciação de células
mesenquimais do leito receptor em osteoblastos que promovem a formação de novo osso.
Este mecanismo está relacionado à atividade da Bone Morphogenetic Protein (BMP), presente
na matriz óssea (UEDA, 2003).
A osteopromoção é a capacidade de formação óssea em tecidos que não sejam ósseos,
como por exemplo, tendões, ligamentos e tecido muscular (ZAFFE D., 2005). A
osteointegração é a capacidade do material substituto de se unir quimicamente sem que haja
tecido fibroso interposto. O enxerto é considerado osteogênico quando células ósseas vivas do
próprio enxerto permanecem com capacidade de formação de novo tecido ósseo no leito
receptor.
Atualmente, existe uma grande variedade de opções para enxertos, como osso
autógeno, osso homólogo, enxertos xenógenos, cerâmicas biocompatíveis, hidroxiapatita
sintética, vidros bioativos e polímeros (SICCA et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 2004). No
entanto, os enxertos autógenos são os mais utilizados por suas propriedades osteoindutoras e
osteocondutoras, apresentado melhores resultados (BLAY et al., 2003).

Antes que haja a implantação, o enxerto necessita passar por um processo de
reidratação para não alterar suas propriedades, ao passo que os enxertos alógenos são muito
semelhantes aos enxertos ósseos autógenos, embora sejam mais fracos que estes (EPPLEY et
al., 2005).
Os materiais para enxerto xenógenos são encontrados de diversas formas, como pó,
fatias, blocos, entre outros. Eles são osteocondutores, e, dependendo do processo de
regeneração, podem oferecer um pequeno potencial osteoindutor. A enxertia óssea alógena
pode apresentar vantagens biológicas, visto que, por ter uma estrutura particulada, ela oferece
a angiogênese, interagindo facilmente com sangue, plaquetas, e medula óssea. Contudo, o
fator preocupante deste tipo de enxerto é sua capacidade de transmissão de doenças, pois,
mesmo sendo possível uma esterilização, caso a irradiação for excessiva, altera-se suas
propriedades (EPPLEY et al., 2005). A matriz óssea desmineralizada (DBM), nas formas de
pó liofilizado, folhas, etc, apresentando boa osteoindução, biocompatível e não tóxico
(EPPLEY et al., 2005).
Outro material propício para a enxertia é o Plasma Rico em Plaquetas (PRP), que é um
concentrado de plaquetas rico em fatores de crescimento, que favorecem o reparo ósseo,
sendo, muitas vezes, associados a outros enxertos. O PRP é usado em enxertos ósseos de
pequena extensão, como no caso de regiões alveolares que receberão implante
(VENDRAMIN et al., 2006).
As plaquetas do PRP liberam fatores de crescimento como, por exemplo, PDGF, TGF,
VEGF, EGF, que podem atuar na fase inicial da cicatrização. Assim, PDGF, TGF, e também a
ação dos osteoclastos, melhoram os enxertos ósseos, favorecendo a osteogênese, e, VEGF e
EGF favorecem a integração de enxertos ósseos (VENDRAMIN et al., 2006). Entretanto,
Vendramin et al.(2006) relatam que os custos para a obtenção do PRP, são altos.
Em situações onde a necessidade da área receptora excede a capacidade quantitativa
da área doadora é possível associar ao enxerto autógeno, biomateriais (HALLMAN et al.,
2001).
Os enxertos advindos do tecido ósseo bovino, pois estes apresentam propriedades
semelhantes ao osso humano (MARINS et al., 2004). Marins et al., observaram que o enxerto
em bloco de osso orgânico bovino possui uma atividade osteocondutora. O osso cortical
bovino é uma hidroxiapatita natural de composição química, porosidade, tamanho e forma
semelhantes à humana. Além de fornecer estrutura de suporte e osteocondução, esse
biomaterial apresenta um alto conteúdo de cálcio e fósforo, essenciais para a neoformação do
tecido ósseo. Os enxertos ósseos bovinos de laboratório podem se apresentar na forma de

partículas e blocos, sendo este na forma de esponja, dando, assim, facilidade na introdução do
enxerto dentro do defeito ósseo (MARINS et al., 2004).
Atualmente, os substitutos ósseos para as cirurgias plásticas e reconstrutivas estão as
cerâmicas sintéticas e matriz óssea desmineralizada (EPPLEY et al., 2005).
Vidros bioativos, são substitutos ósseos que são compostos por dióxido de silicato,
sendo bom osteointegrador e bom osteocondutor, porém, são de difícil fixação. A cerâmica
bioativa é uma variação dos vidros bioativos, que tem uma baixa resistência mecânica
(MOORE et al., 2001). Cerâmica sintética é composta por hidroxiapatita (70%), carbonato,
sódio, magnésio e outros, sendo um fosfato de cálcio com propriedades osteocondutores, e
osteogênicas quando associada à medula autógena (EPPLEY et al., 2005).
O cimento de ionômero de vidro, inicialmente utilizado apenas como um material
restaurador odontológico, agora foi analisado pela sua biocompatibilidade na boca, e pela sua
liberação de íons fluoretados, para ser usado como um biomaterial para enxertos ósseos
(HATTON et al., 2006). Os ionômeros de vidro são semelhantes aos vidros bioativos, tendo
uma estrutura porosa que auxilia na osteocondução. No entanto, não é reabsorvível, não
sendo, portanto, substituído por tecido ósseo. É neurotóxico devido aos íons de alumínio que
podem ser liberados (MOORE et al., 2001). Hatton et al., analisaram o cimento de ionômero
de vidro e conclui que este é um biomaterial moderno, com grandes adequações na área de
otorrinolaringologia, mas deve ser usado com moderação e cautela, visto que se faz necessário
mais estudos e pesquisas sobre ele.
Os óxidos de alumínio não fazem osteointegração porque não liberam íons alumínio
como no caso de vidros bioativos entre o implante e o osso (MOORE et al., 2001).
Sulfato de cálcio possui osteocondutividade, e deve ser colocado adjacente ao
periósteo. Tem propriedade de rápida reabsorção, mas deve ser usado com cautela (MOORE
et al., 2001).
Derivados inorgânicos sintéticos como hidroxiapatita e fosfato tricálcio, são utilizados
como material de preenchimento, arcabouços e substitutos para os enxertos ósseos,
apresentando biocompatibilidade e bioatividade (SICCA et al., 2000). A hidroxiapatita
sintética pode ser obtida nas formas de blocos ou grânulos, sendo frágeis, susceptível à
fraturas, e de difícil acomodação no defeito ósseo. Com isso, pode ser usada na forma
associada com outros substitutos ou implantes de metais (MOORE et al., 2001). Fosfato de
tricálcio

(TCP ) é disponível em forma de pó ou blocos, com resistência semelhante ao

osso esponjoso. Porém, sofre uma reabsorção mais acelerada, não acompanhando a formação
óssea. O fosfato de cálcio tem propriedade osteointegradoras e osteocondutora, formando

após implementar uma camada de hidroxiapatita. Tem biocompatibilidade aceita e nenhum
relatório de toxicidade (MOORE et al., 2001).
Além do desenvolvimento dos biomateriais, a partir da década de 90, vem se
desenvolvendo uma nova modalidade terapêutica, baseada na associação de fatores de
crescimento aos enxertos, buscando acelerar e melhorar o reparo ósseo (MARX,1999).
A imunogenicidade, a fácil expansão e a regeneração semelhante ao tecido ósseo são
fatores ideais para uma boa fonte de células promotoras ósseas (ROOSTAEIAN et al., 2006).
Os fatores de crescimento, de forma geral, são polipeptídeos que aumentam a
replicação celular e possuem um importante efeito na função de células diferenciadas
(CANALIS et al., 1988). O fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e o fator
transformador de crescimento (TGF-β) têm merecido destaque por serem considerados
iniciadores do processo de reparo dos tecidos. Fatores de crescimento e fatores de
diferenciação encontrados no osso incluem PDGF, TGF, fator de crescimento de fibroblastos
básico (FGF), fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) e proteína morfogenética
óssea (BMP).
Neste estudo, foi realizada avaliação histológica do tecido ósseo formado em uma
região enxertada com mistura de um biomaterial inorgânico mineralizado, desproteinado
associado ou não ao PRP.

2. Objetivo
O objetivo será realizar análise histológica do processo de regeneração óssea em
calvária de coelhos, após a utilização de enxerto de origem inorgânica associado ao plasma
rico em plaquetas (PRP).

3. Material e Métodos
A obtenção do Plasma Rico em Plaquetas foi através de uma seringa de 5ml pela
punção da veia jugular, obtendo-se 4ml de sangue em um tubo vacutainer com anticoagulante
(citrato de sódio). Cada tubo foi utilizado para produção de PRP. Para produção de PRP os
tubos foram processados na centrífuga Excelsa modelo 206-BL-Fanem de acordo com o
método Sonnleiner modificado (SANTANA, 2003).
No método Sonnleiner modificado (Santana, 2003) foi realizada duas centrifugações.
Uma primeira centrifugação por 20 minutos na velocidade de 1000 rpm (160G) separando os

componentes celulares vermelhos e componente sérico. Em seguida, foi pipetado o plasma e
2mm abaixo da linha divisória entre as duas fases, este volume foi transferido para um tubo
sem anticoagulante (frasco vermelho). A segunda centrifugação foi realizada por 15 minutos
na velocidade de 1600 rpm (400G).
Os

animais

foram

anestesiados

por

via

intramuscular

com

ketamina

(25mg/Kg)/xylasina a 2% (10mg/Kg) / midazolan (0,2 mg/Kg) e anestesia local com 0,9 ml
de mepivacaína com adrenalina. Uma única dose profilática de antibióticoterapia com
cefalosporina (30 mg/Kg) foi administrada intravenosamente.
Com os coelhos em decúbito ventral, foi realizada a tricotomia e antissepsia, com
solução de povidine tópico, da região de calvária. Esta região recebeu anestesia local e foi
realizada uma incisão na linha média , que se estendeu do osso frontal ao occipital. Em
seguida, foi realizado descolamento do músculo e periósteo expondo o osso parietal direito. O
fragmento ósseo do parietal direito foi removido e descartado, sendo que no defeito ósseo foi
deixado um coágulo como controle e no osso parietal esquerdo foi colocado osso inorgânico
associado ou não a PRP (Figs 1 e 2).

Figura 1. Exposição do osso parietal após incisão na linha média e descolamento do músculo
e periósteo.

Figura 2. Defeito ósseo de 8 mm produzido no osso parietal direito.
Para análise em microscopia de luz as peças foram descalcificadas em EDTA a 4,13%
por 30 dias, divididas ao meio e processadas pela técnica de rotina para inclusão em parafina.
As peças foram orientadas durante a inclusão de forma que o centro da lesão ficasse voltado
para a face de corte do bloco. Com o auxílio de um micrótomo, foram obtidos cortes semiseriados com cerca de 5µm de espessura que foram corados em Tricrômico de Mallory e
Hematoxilina e Eosina.
De cada grupo foram obtidas 36 lâminas histológicas. E foram qualificados, a presença
de células gigantes de corpo estranho, os preenchimentos da lesão por tecido ósseo, presença
de partículas do enxerto na lesão e tecido ósseo associado às partículas do enxerto.
A presença de célula gigante de corpo estranho será identificada e qualificada de
acordo com a sua associação às partículas do enxerto. O critério estabelecido é (0) ausente,
(+) rara, (++) moderada e (+++) numerosa, utilizando lâminas histológicas coradas em H.E.,
com objetiva de 40X, de acordo com as ilustrações representativas abaixo:
(0) Ausente

(+) Rara

(++) Moderada

(+++) Abundante

O preenchimento da lesão por tecido ósseo foi observado nas bordas desta, qualificada
pela quantidade de formação óssea em: (0) nenhum, (+) pouco, (++) moderado e (+++)
abundante, utilizando as lâminas histológicas coradas em Tricrômico de Mallory, com
objetiva de 5X. A presença de partícula do enxerto na lesão e o tecido ósseo associado às
partículas do enxerto foram analisados em toda a superfície da lesão, utilizando as lâminas
histológicas coradas em Tricrômico de Mallory, com objetiva de 5X ou 10X. Seus critérios de
qualificação serão: (0) ausente, (+) raro, (++) moderado e (+++) abundante, relacionados com
as ilustrações representativas abaixo:
(0) Ausente

(+) Raro / Pouco

(++) Moderado

(+++) Abundante

Todos os critérios de avaliação e análise das lâminas histológicas foram relacionados
conforme a tabela abaixo estabelecida:
(+) RARA OU
POUCO (PARA

CRITÉRIOS (0)
AUSENTE

PREENCHIME
NTO

DA

(+++)

(++)
MODERADA

ABUNDAN
TE

LESÃO)
Presença de Ausência

Uma ou outra Várias

Todas

ou

do cerca

de

Gigantes de Células

do enxerto com enxerto, cerca 100%

de

Corpo
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presença
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de

Células

total

de partícula (25%) partículas

de de 50%, com partículas do

Corpo Células Gigantes presença

Estranho

de
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formação
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da

lesão
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Formação
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nas óssea
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100%
lesão

Ausência
Neoformaçã
o

óssea

associada às
partículas do
enxerto

de Neoformação

total

neoformaç
ão

Neoformação

óssea em poucas óssea

óssea partículas

associada

enxerto,

às

cerca

partículas

destas

de

em

do aproximadame
em nte 50% das
25% partículas
enxerto

do enxerto

do

Neoformaçã
o óssea em
todas

as

partículas do
enxerto, em
cerca

de

100%

4. Resultados

4.1-Avaliação Histológica
As áreas apresentaram tecido ósseo com aspecto morfológico normal, formando
trabéculas que delimitaram pequenas cavidades com tecido medular nas bordas da lesão.
Na maioria das amostras predominou tecido ósseo do tipo primário com disposição não
lamelar e grande número de osteócitos incluídos na matriz óssea associada a inúmeras
partículas do enxerto tanto no grupo Inorgânico quanto Inorgânico associado ao PRP. Áreas
de tecido ósseo do tipo secundário também foram observadas em raras ocasiões, apresentando
disposição lamelar, com pequenos sistemas de havers, e menor quantidade de osteócitos
incluídos na matriz. Revestindo a matriz óssea foram observados osteoblastos, em algumas
regiões, cúbicos com acentuada basofilia citoplasmática, indicando intensa atividade de
síntese protéica. Foram observados em ambos os grupos fragmentos de enxerto inorgânico,
incorporados à matriz óssea, com sinais de remodelação (Fig 3 e 4).

Figura 3. Fotomicrografia evidenciando aspecto da lesão no grupo inorgânico. (Mallory - 4x)

Figura 4. Fotomicrografia evidenciando aspecto da lesão no grupo inorgânico associado ao
PRP. (Mallory - 4x)
No grupo Coágulo foi observado tecido fibroso que acompanhava o periósteo, porém
sem sinais de neoformação óssea na área da lesão, apenas na periferia da mesma (Fig 5). Os

valores encontrados para cada parâmetro analisado de acordo com os critérios estabelecidos

estão dispostos nas tabelas 1, 2 e 3.
Figura 5. Fotomicrografia evidenciando aspecto da lesão no grupo coágulo. (Mallory - 4x)

Tabela 1 – Valores médios da contagem dos elementos na área da lesão no grupo
inorgânico. Resultados expressos de acordo com os critérios pre estabelecidos.
Céls gigantes tipo corpo estranho

Preenchim ento da lesão

Partículas do enxerto presentes Neoform ação associada

X
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX

X
X
o
X
o
X
X
X

XXX
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX

X
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX

X
XX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX

X
X
o
X
o
X
X
X

X
X
o
X
o
X
X
o

XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX

XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
XX

XXX
XX
X
X
XX
X
X
X

XXX
XX
X
X
XX
X
X
X

XXX
XX
o
X
XX
X
X
X

Tabela 2 – Valores médios da contagem dos elementos na área da lesão no grupo
inorgânico associado ao prp. Resultados expressos de acordo com os critérios pre
estabelecidos.

Céls gigantes tipo corpo estranho
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Partículas do enxerto presentes Neoform ação associada

X
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X
X
o
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o
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X
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o
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XXX
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X
XX
X
X
X
X
X
XX

X
XX
X
X
X
X
X
XX

X
XX
X
X
X
X
X
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Tabela 3 – Valores médios da contagem dos elementos na área da lesão no grupo
coágulo. Resultados expressos de acordo com os critérios pre estabelecidos.
Céls gigantes tipo corpo estranho

Preenchim ento da lesão

X
O
O
X
O
X
O
O

X
XXX
X
XX
X
XX
XX
X

X
O
O
X
O
X
O
X

X
O
O
O
O
X
O
O

X
XXX
X
XX
X
XX
XX
X

Partículas do enxerto presentes Neoform ação associada

X
XXX
X
XX
X
XX
XX
X

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

5. Discussão
O coelho tem sido utilizado como modelo biológico de reparo ósseo devido às
semelhanças fisiológicas e metabólicas entre o tecido ósseo desse animal e o de humanos. O
coelho possui um sistema harvesiano ósseo parecido com o humano, sendo a reparação óssea
pós-trauma semelhante nessas espécies (HARKNESS, 1993; NUNAMAKER, 1998).

A

calvária, região cirúrgica escolhida, oferece baixa morbidade, acessibilidade e reduzida
interferência de forças musculares.
Nenhum fator que viesse a influenciar o reparo foi constatado clinicamente como
infecção, instabilidade do enxerto e deiscência. A perfuração da dura-máter foi evitada para
que não houvesse interposição e invaginação de tecido cerebral e o periósteo foi mantido para
que ocorresse irrigação local (ALBERIUS et al., 1990).
Está bem definido na literatura a influência da densidade óssea no
comportamento de curto e longo prazo dos implantes osseointegrados (FUGAZZOTTO,
2002). Contudo, a análise do padrão de perda vinculado à qualidade do tecido ósseo e dos
tempos de perda, está condicionado diretamente ao padrão ósseo de suporte do implante.

0
0
0
0
0
0
0
0

Assim, provavelmente, quando as perdas ocorrem ainda não se alcançou uma densidade óssea
suficiente para receber os esforços mastigatórios (ERICSSON et al., 2000). Parece, portanto,
de grande valia que haja incremento estimulado da densidade óssea para não apenas aumento
do índice de sucesso em áreas de baixa densidade, como também para melhoria das condições
locais de suporte ósseo.
O enxerto autógeno é o de melhor previsibilidade para a reconstrução das áreas
deficientes, devido às suas propriedades biológicas (BLOCK et al., 1998; CORDARO 2003).
Atualmente biomateriais têm sido propostos em um desafio da engenharia tecidual para
minimizar a necessidade de sacrificar áreas doadoras (BUTZ & HUYS 2005; BARONE
2005).
O Biomaterial utilizado neste estudo apresenta propriedades de osteocundução,
semelhantes à hidroxiapatita. (PROUSSAEFS et al., 2004). A associação do biomaterial ao
PRP, permite o aproveitamento de seu potencial osteocondutor e das propriedades de
osteogêncicas do PRP. O biomaterial contribui para o aumento do volume do material a ser
enxertado, permitindo o preenchimento total da área. Comprovações histológicas da
biocompatibilidade e a reabsorção deste produto a longo prazo são demonstradas em vários
trabalhos (SARTORI et al., 2003, NORTON et al., 2003). A análise histológica realizada
neste trabalho é semelhante aos achados previamente citados, em que se observa o osso
multinucleadas, realizando absorção do material e presença de tecido conjuntivo. neoformado
em contato direto com as partículas de osso bovino, presença de células gigantes

6. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, nas condições experimentais da pesquisa, podese concluir que a associação do PRP com o biomaterial inorgânico foi biocompatível,
podendo ser utilizado como material de substituição óssea uma vez que mantèm a arquitetura
para neoformação óssea.
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