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1. RESUMO 

Deformidades congênitas e traumas com perda óssea são reparados com 

enxerto autógeno. Entretanto, a sua utilização é limitada devido às dores crônicas e 

necrose da área doadora. Assim, os biomateriais constituem uma alternativa ao 

processo de enxertia e, entre esses, destaca-se a hidroxiapatita pela sua 

composição semelhante ao tecido ósseo. O selante de fibrina é outra substância 

com possível potencialidade osteogênica devido às suas propriedades cicatrizantes. 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar o processo da neoformação óssea durante o 

reparo de defeitos cranianos enxertados com hidroxiapatita porosa e um novo 

selante de fibrina derivado de veneno de serpente Crotalus durissus terrificus. 

Utilizou-se 32 ratos (Rattus norvegicus, Wistar), machos e 4 meses de idade. Os 

animais foram submetidos à cirurgia para a criação de um defeito na calota craniana 

a ser preenchido pelos materiais estudados. Desta maneira, foram divididos nos 

seguintes grupos: G1 (controle, sem enxerto); G2 (falha enxertada com 8 mg de 

hidroxiapatita); G3 (falha enxertada com 8μg de selante de fibrina) e G4 (falha 

enxertada com 8 mg de hidroxiapatita e 8μg do selante). O sacrifício ocorreu após 2 

e 6 semanas da cirurgia realizada e as calotas foram retiradas e submetidas às 

análises macroscópicas, radiológicas e histológicas. A quantificação em percentual 

do volume relativo do osso neoformado foi realizada pelo princípio de Delesse e os 

valores submetidos às análises estatísticas Anova seguida de Tukey, com nível de 

significância p <0.001. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética do Centro 

Universitário Padre Anchieta, protocolo 01/2012. 

2. INTRODUÇÃO 

A fratura resulta na perda da estabilidade mecânica, descontinuidade e 

destruição parcial do suprimento sanguíneo do tecido ósseo. Seu reparo é um 

processo que envolve a estabilização dos fragmentos, consolidação por união 

óssea, revascularização das extremidades dos fragmentos necrosados e, 

finalmente, remodelagem interna e externa do tecido neoformado. No entanto, 

fraturas com intensa perda de massa óssea, geralmente necessitam da utilização de 

procedimentos clínicos como a utilização de enxertos (Hench, 1998).  Os 

transplantes implicam em uma série de problemas como a necessidade de 

doadores, o risco de contaminação bacteriana e o custo da cirurgia. Por outro lado, 
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os implantes levantam a necessidade de utilização de materiais naturais ou 

sintéticos que possam ser implantados no organismo (Ishaug-Riley et al., 1997). 

Devido a limitações do enxerto autógeno, a utilização de materiais sintéticos 

(biomateriais) para reparações ou substituições do tecido ósseo tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. Entretanto, para a sua utilização, o biomaterial 

deve ser inerte, degradável e absorvível, de forma a favorecer o crescimento ósseo 

com nenhuma complicação grave associada ao seu uso (Melloning, 1991). Assim, 

dentre do grupo de biomateriais que mais se assemelham à composição química do 

osso, estão às cerâmicas de fosfato de cálcio. A mais difundida é a hidroxiapatita, 

cuja estrutura química é representada pela fórmula C10(PO4)6(OH)2 (Legeros, 

2002). Outra potencial substância a ser configurada como um provável e excelente 

biomaterial é o selante de fibrina. A fibrina é uma substância com propriedades 

adesivas que tem sua aplicação consagrada em diversos tecidos. É um produto 

derivado de plasma e que vem sendo utilizada em escala cada vez maior como um 

adesivo tecidual biodegradável. A cola de fibrina comercialmente disponível é 

fabricada a partir da trombina bovina e fibrinogênio humano, porém a sua 

desvantagem está na transmissão de doenças infecciosas além de desenvolver 

anticorpos contra a trombina bovina. Assim sendo, um novo selante de fibrina 

derivado de veneno de serpente Crotalus durissus terrificus vem se destacando 

atualmente pela sua biocompatibilidade e por atuar como substrato para o 

crescimento celular e regeneração tecidual. 

Na ortopedia, existem algumas situações que possam necessitar de uma 

intervenção cirúrgica como nos casos das fraturas decorrentes de traumas 

mecânicos de alta energia ou remoções de partes ósseas em decorrência de 

tumores cancerígenos. Em ambas as situações, poderão ser utilizados enxertos de 

biomateriais como coadjuvante alternativo na reconstrução do defeito ósseo. Porém 

os biomaterias necessitam ser estudados com a finalidade de potencializar a 

osteogênese como no caso do selante de fibrina associado à hidroxiapatita. Diante 

disso, foi utilizado um novo selante de fibrina fabricado a partir da serinoprotease de 

veneno de serpente. 

3. OBJETIVOS 
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 O objetivo deste estudo foi investigar e comparar através de análises 

macroscópicas, radiográficas e histomorfométricas, a neoformação óssea durante o 

reparo do defeito criado experimentalmente na calota craniana de ratos e preenchido 

com selante de fibrina associado à biocerâmica.  

4. METODOLOGIA 

 Foram utilizados 32 ratos machos, com 16 semanas de idade e com peso de 

330 gr, fornecidos pelo CEMIB/UNICAMP e mantidos no biotério do Centro 

Universitário Padre Anchieta, Jundiaí/SP. Todos os animais foram alojados em 

caixas com 4 animais cada e receberam ração balanceada (ração Purina) e água 

ad-libitum. O ambiente tem a temperatura controlada (23 ±1ºC) e ciclo claro/escuro 

de 12/12 horas, sendo o início do período de claro às 07:00 horas. Este projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal do Centro Universitário 

Padre Anchieta, (CEUA/UniAnchieta), protocolo 01/2012. 

Os animais foram divididos em 4 grupos com 8 animais cada e distribuídos da 

seguinte maneira:  

Grupo 1 (G1): Animais com falha óssea craniana e sem preenchimento; 

Grupo 2 (G2): Animais com falha óssea craniana sendo preenchida com 8 mg 

de hidroxiapatita em pó. 

Grupo 3 (G3): Animais com falha óssea craniana sendo preenchida com 8 µl de 

selante de fibrina; 

Grupo 4 (G4): Animais com falha óssea craniana sendo preenchida com 8 mg 

hidroxiapatita em pó associado a 8 µl de selante de fibrina; 

Cada Grupo de 8 animais foi dividido em dois subgrupos com 4 animais cada, 

visto que o sacrifício ocorrer após 2 e 6 semanas após a implantação dos 

biomateriais no defeito ósseo. Tal metodologia visa avaliar o estágio inicial do 

processo de regeneração óssea.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, os animais foram anestesiados com a solução de Coopazine 

(Xylazina)- sedativo analgésico e relaxante muscular; e Dopalen (Ketamina)- 
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anestésico geral, fornecido pela Agibrands do Brasil LTDA- Campinas, SP, Brasil, na 

proporção de proporção de 1:1 e na dose de 1ml/Kg de massa corpórea, via 

intramuscular (Cunha et al., 2008). Também foi feita a aplicação em ambos os olhos 

dos animais, durante a cirurgia, de uma gaze estéril embebida em soro fisiológico a 

0,9% com o objetivo de prevenir o ressecamento das córneas. Os animais foram 

colocados em decúbito ventral e realizada a tricotomia da região esquerda da 

calvária que teve a pele seccionada longitudinalmente e afastada lateralmente para 

expor os ossos parietais. O periósteo foi descolado através de material cirúrgico 

apropriado e através de uma broca cirúrgica de 5mm de diâmetro acoplada a um 

minimoto (ELTEC LB-100), foi feito um defeito crítico no osso parietal esquerdo da 

calvária. 

Após a cirurgia, procedeu-se sutura dos tecidos, sendo a pele e o periósteo 

reposicionados e suturados com fio de seda 5.0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São 

José dos Campos, SP, Brasil). Em seguida, cada animal recebeu uma dose 

intramuscular de 0,1mL/100g de peso do antibiótico Pentabiotic Veterinário Pequeno 

Porte (Fort Dodge®, Campinas, SP, Brasil) e foi aplicado rifamicina spray no local da 

ferida cutânea suturada na área da cirurgia. Também foi dada uma dosagem de 

analgésico (paracetamol) na dose de 200 mg/Kg de peso do animal, por via oral, três 

vezes por semana (Lapchik et al., 2009).  

Os animais operados ficaram sozinhos e isolados em gaiolas separadas, sob 

observação constante, e receberam ração comum, água ad libitum. Foi feita a 

limpeza de suas caixas com troca da maravalha três vezes na semana ou até quatro 

quando necessário. 

Após o sacrifício dos animais com inalação de gás CO2, a calota craniana do 

animal foi removida e fotodocumentada, avaliando as condições macroscópicas da 

regeneração óssea no local do enxerto.  As calotas cranianas foram radiografadas 

utilizando-se o aparelho Rx digital. 

Os espécimes foram imersas no fixador de medula óssea (Allkimia®) por 10 

dias e em seguida no Descalcificador (Allkimia®). Após o período de descalcificação, 

que variou de 10 a 20 dias, a ação do ácido descalcificador foi neutralizada por 24 

horas em uma solução de sulfato de sódio a 5%. Em seguida, as amostras foram 

desidratadas em série crescente de álcoois: 70% (overnight), 80%, 85%, 90%, 95% 
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e 100%. Feito isso, essas amostras foram colocados em partes iguais de álcool e 

xilol (overnight) e diafanizados em xilol, com trocas a cada 2 horas, sendo 

executadas 3 trocas; e em seguida, incluídos em parafina. De cada amostra foram 

realizados cortes semi-seriados de 5μm de espessura do local do enxerto e corados 

com hematoxilina-eosina e analisados em microscopia de luz no Laboratório de 

Microscopia do Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA).  

A análise qualitativa dos cortes histológicos da área do enxerto permitiu avaliar 

o processo do reparo da falha óssea através da observação das características do 

osso neoformado. Foi utilizado Fotomicroscópio NIKON ECLIPSE E100 e as 

imagens digitais analisadas através de objetivas com 10X e 40X de aumento.  

A quantificação do osso neoformado na área do enxerto foi feita através da 

estereologia e realizada de acordo com o princípio de DELESSE, utilizando a 

fórmula Vv=Pp/Pt (%), onde: Vv é a densidade de volume ou volume relativo; Pp é a 

quantidade de pontos (intersecção de linhas) sobre o osso neoformado; Pt é o 

número total de pontos do sistema (Mandarim de Lacerda, 1999). Desta maneira, 

através de um retículo quadrilátero, acoplado a ocular do microscópico e com um 

sistema de 100 pontos equidistantes foi calculado o volume ósseo neoformado nas 

áreas dos enxertos dos animais desta pesquisa. Para a análise estatística da 

diferença do volume de osso neoformado nas áreas receptoras dos enxertos entre 

os grupos de animais foi utilizado o ANOVA e quando houve diferença de valores foi 

aplicado o Teste de TUKEY. 

6. RESULTADOS 

Os animais apresentaram evolução clínica normal mantendo o consumo 

regular de líquido é sólido além de uma boa cicatrização da ferida cutânea sem 

quaisquer sinais de infecção ou complicação associada. 

Nos grupos sacrificados em 2 e 6 semanas pós-cirúrgico não foram 

observadas, na área da lesão óssea, nenhuma alteração patológica como processo 

inflamatório, erosão óssea, lesão ulcerativa, cistos ou outros sinais característicos de 

rejeição com infecção, sugerindo assim, a biocompatibilidade do selante de fibrina e 

da biocerâmica utilizados. O selante de fibrina aplicado nas falhas ósseas dos 

grupos G3 e G4 não foi visível macroscopicamente devido ao seu aspecto 
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transparente. A hidroxiapatita em pó enxertada nos grupos G2 e G4 não pode ser 

visualizada pelo fato de ter sido usada em forma de pó e que provavelmente tenha 

se misturado com o líquido tissular local, porém permaneceu no local implantado 

conforme visualização histológica. Em adição, notou-se a integridade anatômica da 

calota craniana bem como o contorno definido das margens da lesão óssea e a 

ausência de calo ósseo visível macroscopicamente. Ficou nítido a permanência do 

defeito ósseo criado experimentalmente o que indica o não reparo total da lesão 

óssea. 

Em todos grupos estudados não se presenciou sinais radiológicos de 

alterações patológicas na área enxertada, sugerindo assim a compatibilidade do 

biomaterial com o tecido ósseo adjacente. Nota-se também a manutenção da 

arquitetura da calota craniana. Não houve deformidades ou outras complicações 

como pseudodoartrose e fraturas secundárias. Presenciou-se também a definição 

radiopaca das margens do contorno da falha óssea criada experimentalmente. Já no 

interior da falha criada, notou-se uma imagem radiolúcida devido a proliferação de 

tecido conjuntivo, constituintes celulares e pouca formação de tecido ósseo de baixo 

número atômico, sendo esses fatores os eventos naturais do reparo inicial de uma 

lesão óssea mas que tornam a radiopacidade insuficientemente perceptível ao 

exame radiográfico. 

Nos animais sacrificados 2 semanas pós. Cirúrgico da lesão óssea, notou-se 

que no grupo 1 (G1) ocorreu pequena neoformação óssea na área do defeito ósseo 

dispersa no tecido conectivo e sem continuidade com o osso original. No grupo 2 

(G2) também observou pontos isolados de neoformação óssea adjacente às 

partículas de hidroxiapatita implantada, porém ainda predominou a proliferação de 

tecido conectivo. Em G3 e G4 observou-se neoformação óssea estando em 

continuidade com o osso original das bordas da lesão óssea e de localização 

superficial e subjacente ao periósteo. Em todos os grupos o osso neoformado 

durante essas 2 semanas pós-cirúrgico, apresentava-se em pequena proporção e 

com características de osso imaturo ou primário lamelar devido ao aspecto trabulado 

e da abundância de dispersas lacunas mais ovóides e alojando osteócitos novos 

bem globosos. Entre as redes de trabéculas delgadas anastomosadas do osso 

jovem, formaram-se cavidades alojando tecido hematopoiético, vasos sanguíneos e 

células ósseas. Nas bordas do osso jovem também se notou a disposição enfileirada 
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de novos osteoblastos. A falha não teve a cicatrização óssea total devido a 

permanência de tecido conjuntivo na área do implante e o insuficiente volume de 

osso jovem.  

Nas análises dos grupos sacrificados 6 semanas evidenciaram-se vitalidade e 

intensa atividade osteogênica em direção à superfície do implante. O osso 

neoformado projetava-se das margens da lesão óssea e com características de 

imaturo.  Porém, também notou osso jovem de natureza maturo devido a 

organização de algumas lacunas arredondadas que alojavam os novos osteócitos, 

caracterizando a celularização do osso jovem.  No grupo G2 notou-se osso jovem 

envolvendo algumas partículas de hidroxiapatita localizadas mais na superfície 

enquanto que no G4 a neoformação óssea foi intensa e circundando totalmente as 

partículas da hidroxiapatita localizadas principalmente na superfície e subjacentes a 

camada interna do periósteo. Ainda neste grupo G4, nota-se a diminuição da 

concentração do tecido fibroso no local da lesão óssea devido ao aumento gradativo 

do volume ósseo neoformado promovendo assim, o contato direto osso/implante.  

Poucos osteoclastos ou células gigantes multinucleadas com lacunas de Howship 

(depressões rasas na superfície óssea) foram presenciados nas margens do osso 

jovem. 

O percentual do volume relativo de osso neoformado na área do defeito 

craniano nos grupos G1 a G4 sacrificados 2 semanas foram 5.66±0.57, 6.66±0.57, 

20±1.0, 21±1.0, respectivamente, havendo semelhança entre G1 e G2 e entre G3 e 

G4. Naqueles sacrificados 6 semanas, os valores foram 10.66±0.57, 20.66±1.15; 

29.66±1.52, 53.66±0.57, respectivamente, havendo significância entre todos os 

grupos, sendo maior no G4 (figuras 1 e 2). 
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FIGURA 1.  Volume relativo de osso neoformado na área receptora dos 

enxertos nos grupos sacrificados 2 semanas pós-cirurgia 

 

 

FIGURA 11. Volume relativo de osso neoformado na área receptora dos 

enxertos nos grupos sacrificados 6 semanas pós-cirurgia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O novo selante de fibrina derivado da serinoprotease do veneno de serpente 

apresentou biofuncionalidade com o tecido ósseo, característica desejável para os 

substitutos ósseos; 

O selante de fibrina usados em conjunto com a Hidroxiapatita (HA) 

proporcionou maior estímulo osteogênico para o reparo do defeito ósseo; 

A combinação desses biomateriais específicos constitui uma interessante 

alternativa a ser mais explorada nas terapias reconstrutivos do esqueleto. 
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