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Resumo: A maioria dos materiais utilizados na área de saúde para a confecção de 

dispositivos biomédicos são polímeros, dentre os quais:biodegradáveis e/ou 

bioreabsorvíveis O poli (-caprolactona) (PCL) tem recebido crescente atenção na 

medicina regenerativa devido às suas propriedades mecânicas, biocompatibilidade e 

biodegradabilidade.Este trabalho visou avaliar a biocompatibilidade da blenda de PCL 

associados à hidroxiapatita e à tetraciclina. Para isso arcabouços foram implantados 

no tecido subcutâneo de ratos Wistar. Foram realizadas nos tempos de 7, 14, 30, 

90,120 e 360 dias, dosagens bioquímicas de marcadores da função renal e hepática 

e análises histológicas dos segmentos das áreas implantadas a fim de se avaliarem 

alterações renais e hepáticas e as interações polímero/tecido. Não foram observadas 

respostas inflamatórias exacerbadas no grupo estudado. Os resultados dos níveis 

plasmáticos dos marcadores renais e hepáticos avaliados, não demonstraram dano 

algum, em relação com o grupo de animais que não receberem implantes. 

Introdução:  O polímero PCL é utilizado como arcabouço para o crescimento celular 

de tecido ósseo, por possuir as propriedades mecânicas fundamentais para servir 

como um arcabouço em enxertos aloplásticos, onde as propriedades mecânicas 

devem ser mantidas até que o processo de regeneração do tecido biológico se 

complete ¹. Arcabouços nativos de ossos contêm alta concentração de hidroxiapatita 

(HA). Dessa forma, as matrizes para engenharia de tecidos ósseos idealmente devem 

conter este componente². Entretanto, arcabouços compostos apenas por este 

composto têm propriedades mecânicas fracas. Na tentativa de aliviar os problemas 

encontrados com os arcabouços confeccionados somente com HA, estudos visam 

investigar o seu desempenho quando combinado com polímeros sintéticos como, por 

exemplo, o PCL³. 

 Dentre os antibióticos mais frequentemente utilizados na engenharia de tecidos 

para a regeneração óssea destacam-se as tetraciclinas. Diante do exposto, o presente 

trabalho visou avaliar a biocompatibilidade tecidual e o perfil renal e hepático dos 

animais que sofreram implantação de blenda de PCL associados à hidroxiapatita e à 

tetraciclina.   

Objetivo: Portanto o presente trabalho visa investigar a biocompatibilidade in vivo de 

amostras de blendas de PCL/BPM-PCL associados com HA e/ou tetraciclina(TCH). 

Avaliando possíveis alterações renais e hepáticas após implantação. 

Metodologia: Confecção das pastilhas: Foram confeccionadas pastilhas de 9 mm 



de diâmetro e 0,9 mm de espessura utilizando molde cilíndrico sob pressão de 370 

MPa com uma prensa hidráulica. Dessa forma iremos investigar o perfil de 

degradação de 4 grupos de pastilhas confeccionadas com blenda de PCL/BPMPCL: 

Grupo I; PCL/BPM-PCL 20/80%; Grupo II: PCL/BPM-PCL 20/80% + 10% HA ;Grupo 

III: PCL/BPM-PCL 20/80% + 10% TCH; Grupo IV: PCL/BPM-PCL 20/80% +10%HA + 

10% TCH.Todos os grupos serão esterilizados com uso de radiação ultravioleta antes 

de serem utilizados nos ensaios de degradação. 

Procedimento cirúrgico para implante do biomaterial: Cada amostra foi 

implantada no tecido subcutâneo do dorso de ratos. Os procedimentos cirúrgicos 

foram realizados no laboratório de cirurgia da faculdade. Após a pesagem, os animais 

foram anestesiados com Cloridrato de Ketamina 50mg/Kg e Cloridrato de Xilazina 

10mg/Kg pela administração intraperitoneal, utilizando seringas e agulhas 

descartáveis. Após a anestesia foi realizada tricotomia da região dorsal do animal, 

seguida da assepsia com PVPI, incluindo a pelagem ao redor e colocado um campo 

cirúrgico fenestrado estéril, com dimensões de 20 X 20 cm, confeccionado para expor 

a região da cirurgia e cobrir o restante do corpo, prevenindo eventuais contaminações. 

Foi realizado uma incisão de 1,5 cm, com auxílio de um bisturi, no centro do dorso do 

animal. O biomaterial foi colocado no tecido subcutâneo e o tecido epitelial foi 

suturado. Foram administrados o analgésico Tramadol 2mg/Kg, por via intraperitoneal, 

e o pentabiótico, após cirurgia. Alguns animais foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico sem implantação do biomaterial, estes serviram como controle negativo.  

A) Procedimento para eutanásia e retirada do biomaterial: Nos períodos de 7, 14, 

30, 90,120 e 360 dias após a cirurgia, os animais de cada grupo foram eutanasiados, o 

biomaterial implantado e o tecido no local do implante foram removidos, lavados com 

solução salina e reservados para posteriores análises. A eutanásia dos animais foi 

realizada com punção aspirativa do ventrículo esquerdo, após anestesia com 

Ketamina (50mg/Kg) / Xilazina (10mg/Kg) por via intra-peritonial. É importante 

salientar que a punção aspirativa do ventrículo esquerdo com retirada de grande 

volume de sangue do animal, produz hipovolemia importante e morte.   

B) Ensaios bioquímicos: O sangue retirado por punção aspirativa do ventrículo 

esquerdo durante a eutanásia foi utilizado para realização de ensaios bioquímicos que 

avaliaram a função renal e hepática do animal durante o período experimental. O 

sangue colhido em tubo sem anticoagulante foi centrifugado a 2000 rpm durante 10 

minutos e o soro obtido (3 mL/rato) guardado em tubos fechados em congelador (-4o 



C), para posteriores dosagens laboratoriais. As amostras de sangue coletadas foram 

analisadas em um analisador bioquímico semi-automático. Os testes realizados 

foram: avaliação dos níveis de creatinina, ureia, ácido úrico, fósforo, proteínas totais, 

albumina, alanina amino transferase (ALT/GPT); Gama Glutamil Transferase (Gama 

G T), Aspartato Amino Transferase (AST/GTO), com a finalidade de se avaliar a função 

renal e hepática 

Estatística: Para análise dos resultados bioquímicos foi utilizada a técnica estatística 

de Análise de Variância (ANOVA). As diferenças entre os grupos de análise e o 

controle de p < 0,05 foram consideradas estatisticamente significativas. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism version 4.0. 

Resultados Parciais: O resultado a seguir refere-se às análises após 7 dias de 

implantação: Os dados demonstram que não houve alteração significativa nos níveis 

de creatinina, ácido úrico e fosforo, quando comparados com o controle. A 

concentração de Albumina no Grupo I apresentou-se estatisticamente distinta do 

grupo controle, apresentando valores mais elevados. Para os demais grupos, a 

diferença não foi significativa .Após implantação dos arcabouços os níveis séricos da 

Proteína Total, nos animais, com exceção do Grupo I, apresentou, significativamente, 

concentração inferior ao normal, quando comparado com o controle. No momento da 

retirada do tecido em contato com o material implantado observou-se que em todos 

os animais o implante foi encontrado no local de origem, em 89,65% o implante foi 

encontrado íntegro, e não foi observado capsula envolvendo o implante, 55,17% não 

apresentou rubor, apenas 6,9% foi observado edema. Em apenas 3,45% o tecido 

adjacente ao material implantado apresentou sinais de infecção. 

Conclusões Parciais: Após análise podemos observar que os resultados parciais 

indicam que os arcabouços, após 7 dias de implantação, não demonstraram dano 

renal e hepático, em relação com o grupo de animais que não receberem implantes, 

passível de detecção por análise sanguínea. 
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