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1- RESUMO 
 
A pesquisa analisou e quantificou a regeneração óssea in vivo, através da 

aplicabilidade de membrana de elastina derivada da cartilagem auricular bovina, 

tratada e mineralizada com fosfato de cálcio em ratos Wistar. Com um procedimento 

cirúrgico, foi criada uma falha óssea experimental na calota craniana dos animais de 

laboratório e enxertadas com o biomaterial. Após 3 e 8 semanas de recuperação 

pós-cirúrgica, os animais foram sacrificados e as áreas receptoras foram removidas 

enviadas para análise laboratorial composta por macroscopia, radiologia, histologia e 

morfometria, obtendo resultados satisfatórios, quanto à osteoindução, 

osteocondução, sendo biocompatível e biodegradável, mostrando-se um promissor 

biomaterial em terapias de regeneração óssea. 
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2- INTRODUÇÃO 
 

A clínica médica em traumatologia tem conquistado grandes avanços 

tecnológicos na substituição de tecidos lesados, utilizando biomateriais para 

enxertia, que conferem um suporte para a proliferação celular, estimulando a 

regeneração tecidual e promovendo a estabilidade mecânica e funcional dos mais 

variados tecidos humanos (Cunha et al., 2011). Enxertos autógenos são 

amplamente utilizados em casos de perda de massa óssea, causadas por traumas, 

patologias e deformidades congênitas.  Apesar de possuir células osteoprogenitoras 

capazes de estimular a formação óssea, este apresenta algumas desvantagens, 

como morbidade, dor crônica do sítio doador, reabsorção    óssea,    necessidade de 

dois procedimentos cirúrgicos, formação irregular do contorno ósseo na área 

receptora e limitações quanto à quantidade disponível do material. (Nascimento et 

al., 2012, Konig Jr., 2010, Cunha et al., 2011) 

Em virtude desta problemática, foi desenvolvida e testada a matriz de elastina 

derivada da cartilagem auricular bovina tratada e mineralizada com fosfato de cálcio, 

com o objetivo de ser utilizado como um substituto do enxerto autógeno, podendo 

ser uma alternativa promissora nas terapias de regeneração óssea (Nascimento et 

al., 2012). A elastina é uma importante proteína da matriz extracelular, que promove 

elasticidade a vários órgãos. Suas fibras são compostas por microfibrilas, que agem 



como uma armação, onde a elastina amorfa é depositada através de ligações 

cruzadas, formando um arcabouço tridimensional capaz de permitir a angiogênese 

no local do implante e fornecer suporte para a infiltração, diferenciação e 

proliferação de células osteoblásticas, que desempenham a importante função de 

deposição íons de Cálcio, gerando a neoformação óssea. A elastina presente na 

cartilagem auricular bovina, possui fibras orientadas em forma de favo, otimizando a 

permeabilidade celular (Mithieux e Weiss, 2005, Daamen et al., 2007).  

A elastina quando associada aos processos de tratamento alcalino e 

mineralização, pode excluir os efeitos deletérios do processo de enxertia e acionar a 

cascata correta de eventos biológicos necessários para a regeneração tecidual, 

devido a facilidade de adesão celular e inibição da formação de fibroses. Estes 

achados estão fundamentados nas características moleculares da elastina, que 

possui a sequência de reconhecimento celular, composto pela sequência arginina - 

glicina - ácido aspártico (Daamen et al., 2007).  

A regeneração, ainda pode ser acelerada na presença de íons de fosfato de 

cálcio, exercendo importante papel de sítios de nucleação, aumentando a 

calcificação (Daamen et al., 2007, Tampieri et al., 2011).  Salienta-se que a 

mineralização deste biomaterial à base de elastina através da inclusão de fosfato de 

cálcio possa constituir uma interessante alternativa para a cicatrização do tecido 

ósseo em função da capacidade de estimular a expressão de proteínas marcadoras 

da neoformação óssea (Tampieri et al., 2011). 

 

3- OBJETIVOS 
 

Analisar qualitativo e quantitativamente o processo de neoformação óssea, 

durante o reparo de defeitos ósseos criados em ratos e enxertados com membrana 

de elastina, derivada da cartilagem auricular bovina e mineralizada com fosfato de 

cálcio. 

 

4- METODOLOGIA 
      A pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal 

(CEUA) da Unianchieta (Processo 002/2013), utilizou 30 ratos (Rattus norvegicus, 

Wistar) machos, com 15 semanas de idade, peso médio de 330g e separados em 



caixas com 5 (cinco) animais cada, recebendo ração balanceada (Purina®) e água 

ad-libitum e temperatura do ambiente controlada (23 ±1ºC).  

   A confecção das membranas de elastina, foi realizada pelo Instituto de Química 

da Universidade de São Paulo (USP), Campus São Carlos, através de um processo 

laboratorial, cuja finalidade foi provocar alterações físicas e químicas, para elevar as 

características piezoelétricas, eliminar possíveis antígenos e incluir elementos 

indutores de agregação celular. Para a obtenção da membrana de elastina não 

mineralizada, procedeu-se com a lavagem do material em solução de NaCl 0,9%, 

água e acetona e tratada em NaOH à 80°C por 45 min, seguida de lavagem em 

água e liofilização. Para a membrana de elastina mineralizada com fosfato de cálcio, 

foi realizado o processo descrito anteriormente, acrescido de imersão em CaCl2 por 

30min e lavagem em água desionizada, seguida imersão em solução de Na2HPO4 

por 30min em pH 9,0, sendo este ciclo repetido por 6 vezes. Em seguida, a 

membrana de elastina foi lavada em água desionizada e liofilizada (Nascimento et 

al., 2012). As Eletro-Fotomicrografias por Microscopia Eletrônica de Varredura em 

Aumento 1.000X, evidenciam a porosidade das membranas conforme Figura 1. 

 

 
Figura 1: A – Membrana de elastina tratada e não mineralizada; B – Membrana 

de elastina tratada e mineralizada com fosfato de cálcio. 

 

Os animais foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro contendo 15 

animais sacrificados com 3 semanas de pós-operatório e o segundo, contendo 15 

animais sacrificados com 8 semanas de pós-operatório. Cada grupo recebeu 

subgrupos, sendo: G1 (Animais com defeito na calota craniana e sem 

preenchimento da falha óssea - Grupo Controle); G2 (Animais com defeito na calota 



craniana e preenchido com matriz derivada de cartilagem auricular, sem 

mineralização); G3 (Animais com defeito na calota craniana e preenchido com matriz 

derivada de cartilagem auricular e mineralizada com fosfato de cálcio).  

           Inicialmente, os animais foram anestesiados com a solução anestésica de 

Dopalen® (Ketamina) - anestésico geral; Coopazine® (Xylazina) - sedativo, 

analgésico e relaxante muscular, na proporção de 1:1 e na dose de 

0.010mg/10gramas de massa corpórea, via intramuscular (Cunha et al., 2011). 

Durante o procedimento cirúrgico, houve a aplicação de uma gaze estéril embebida 

em soro fisiológico a 0,9% nos olhos dos animais, para prevenir o ressecamento das 

córneas. Em seguida, foram posicionados em decúbito ventral, para a realização da 

tricotomia e assepsia da área cirúrgica. A pele foi seccionada sagitalmente e 

afastada para expor os ossos parietais. O periósteo foi descolado e com uma broca 

cirúrgica Trefina acoplada a um mini-motor (ELTEC LB-100), criou-se uma falaha de 

5mm de diâmetro no osso parietal esquerdo da calota craniana dos ratos, para o 

implante do biomaterial. Após o implante, o periósteo e a pele foram reposicionados, 

suturados e aplicado antibiótico local Rifamicina Spray® (Potijanyakul et al., 2010, 

Rojbani et al., 2011, Lapchik et al., 2009), conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2: Procedimento cirúrgico. A – Tricotomia da calota craniana; B – Incisão 

sagital; C – Descolamento do periósteo; D – Falha óssea de 5 mm de diâmetro; E – 

Implante da membrana de elastina; F – Reposicionamento do periósteo; G – Sutura 

dos tecidos; H – Aplicação de antibiótico local. 



Na fase pós-operatória, cada animal recebeu uma dose de 0,1mg/100g de 

peso do antibiótico Pentabiotic Veterinário Pequeno Porte (Fort Dodge®), via 

intramuscular. Também foi oferecida uma dosagem de analgésico (paracetamol) na 

dose de 200mg/Kg de peso do animal, via oral, duas a três vezes por dia (Lapchik et 

al., 2009).  

Após os prazos de recuperação pós-cirúrgica, os animais foram sacrificados 

com inalação de gás carbônico (CO2), e as calotas cranianas dos animais foram 

removidas e enviadas para análise macroscópica, radiológica e histológica, com a 

finalidade de qualificação e quantificação da neoformação óssea. Na histologia, foi 

utilizado Tricromico de Masson, um marcador de regeneração óssea que cora o 

tecido ósseo imaturo (neoformado) em azul e o tecido maturo/antigo em vermelho. 

Também utilizou-se o Picrosirius Red, um marcador de fibras colágenas, que 

possibilita a diferenciação das fibras de colágeno. Após histologia, foi desenvolvida, 

a morfometria da neoformação óssea, utilizando quadrilátero de 100 pontos, cujos 

resultados foram submetidos à análise estatística através do software BioEstat 5.0 

(Potijanyakul et al., 2010).  

 

5- DESENVOLVIMENTO 
 

Nota-se nesta pesquisa a biocompatibilidade das membranas de elastina 

implantadas no sítio receptor craniano, visto a ausência de sinais de rejeição 

imunológica, tais como processos inflamatórios, confirmando a biocompatibilidade 

do biomaterial (Ratner, 2013). 

Além de imunocompatível, o biomaterial deve manter, induzir e restaurar 

funções biológicas, obter taxa de degradação concomitante à taxa de neoformação 

óssea, ser absorvível, promover adesão e proliferação celular, oferecer suporte para 

a osteocondução e infiltração de células osteogênicas e garantir estabilidade osso-

implante até finalizar a consolidação (Billstrom et al, 2013). Corroborando com estas 

afirmações, nota-se através das análises macroscópicas, a preservação das 

membranas de elastina após 8 semanas de pós-cirúrgico, entretanto, em G2 

observa-se que o processo de reabsorção da matriz foi proporcional à neoformação 

óssea, viabilizando a osteointegração do biomaterial, e possibilitando a 

osteocondução e osteoindução durante a regeneração da falha óssea (Cunha et al, 

2011; Konig Jr., 2010) 



A histologia com Tricrômico de Masson, evidenciou que no grupo G1, ocorreu 

um acentuado crescimento de tecido conectivo, enquanto que, no grupo G3, o 

implante permaneceu praticamente intacto, devido à menor formação óssea 

constatada. Todavia, G2, apresentou biodegradabilidade superior, permitindo a 

infiltração e diferenciação celular, obtendo uma importante neoformação óssea de 

aspecto imaturo (corada em azul), que partiu das bordas da área receptora (corada 

em vermelho) e projetou-se sobre a matriz de elastina em direção ao centro do 

implante. Foi possível notar trabéculas ósseas no interior do enxerto, confirmando a 

capacidade de permeabilidade e inductilidade da membrana e deixando evidente, 

que haveria o fechamento total da falha óssea se o tempo de recuperação fosse 

maior. A membrana de elastina mineralizada com fosfato de cálcio (G3), permitiu 

uma interação osso-implante, predominantemente através de tecido conectivo e a 

neofomação óssea também margeou a superfície do biomaterial, porém, não 

permitiu que as células osteogênicas penetrassem em quantidades suficientes para 

o interior da matriz. Acredita-se que o processo de mineralização com fosfato de 

cálcio, tenha reduzido o diâmetro dos poros da membrana, dificultado a 

permeabilidade celular (Hannink & Cris Arts, 2011). 

O Picrosirius Red, evidenciou as fibras colágenas, predominantemente do tipo 

I (coradas em amarelo e vermelho) em todos os grupos. Porém, foi 

surpreendentemente positiva em G2, com formação e birrefringência satisfatórias, 

sugerindo que estas fibras ofereceram suporte para a deposição das células 

osteogênicas ao longo da regeneração, sendo um aliado da neoformação óssea.  

 

 

6- RESULTADOS 
 

     Macroscopia e Radiologia com ausência de processos infecciosos e 

absorções ósseas, ilustrados nas Figuras 3 e 4, respectivamente: 



 
Figura 3: A, B e C – Amostras dos grupos G1, G2 e G3 respectivamente, com 3 

semanas de pós-cirúrgico; D, E e F – Amostras dos grupos G1, G2 e G3 

respectivamente, com 8 semanas de pós-cirúrgico. 

 

 
Figura 4: A, B e C – Amostras dos grupos G1, G2 e G3 respectivamente, com 3 

semanas de pós-cirúrgico; D, E e F – Amostras dos grupos G1, G2 e G3 

respectivamente, com 8 semanas de pós-cirúrgico. 



   Histologia com Tricrômico de Masson e Picrosirius Red, ilustradas nas 

Figuras 5 e 6, respectivamente: 
 

 
Figura 5: Eletrofotomicrografias por Microscopia Eletrônica de Varredura em 

aumento 10X. G1/3, G2/3 e G3/3 - grupos sacrificados com 3 semanas de pós-

cirúrgico. G1/8, G2/8 e G3/8 - grupos sacrificados com 8 semanas de pós-cirúrgico. 

 

 
Figura 6: Eletrofotomicrografias por Microscopia Eletrônica de Varredura em 

aumento 10X. G1/3, G2/3 e G3/3 - grupos sacrificados com 3 semanas de pós-

cirúrgico. G1/8, G2/8 e G3/8 - grupos sacrificados com 8 semanas de pós-cirúrgico. 

As setas indicam o acúmulo de fibras colágenas do tipo I, predominantes em tecido 

ósseo neoformado. 



           Nas análises morfométricas, as médias e desvios-padrão do volume 

percentual relativo de osso neoformado no defeito craniano dos grupos sacrificados 

com 3 (três) semanas de pós-operatório (G1 a G3), foram 6.50±1.7321; 

30.75±2.2174; 16.00±1.6330, respectivamente. Nos grupos sacrificados com 8 (oito) 

semanas de pós-operatório (G1 a G3), foram 19.25±1.5000; 67.00±8.8318; 

41.75±5.3151, respectivamente  conforme o Gráfico 1: 

 

 

Gráfico 1: Análise morfométrica dos grupos G1, G2 e G3 com 3 e 8 semanas pós-

cirúrgica, demonstrando o percentual de osso neoformado. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com resultados muito satisfatórios quanto à biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, onteocondução e osteoindução, a matriz de elastina derivada da 

cartilagem auricular bovina, pode ser considerada como um promissor biomaterial a 

ser utilizado nas terapias regenerativas do tecido ósseo lesado. 
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