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RESUMO 
O EVA (polietileno-co acetato de vinila) são espumas fabricadas em escala 

industrial de baixo custo e com uma ampla gama de aplicações. Misturas de EVA e 

amido proporcionam a obtenção de diferentes tipos de estrutura porosa. Neste 

trabalho, foi estudado a resposta tecidual do EVA como biomaterial em 4 diferentes 

situações: 1) EVA espumado em alta pressão com  ultrassom, e 2), com amido a 

15% sob mesma condição; 3) EVA espumado em alta pressão sem ultrassom, e 4) 

com amido a 15% sob mesma condição. 

INTRODUÇÃO 
 

A perda dos componentes dentários está associada a vários fatores, 800 mil 

implantes e 2,4 milhões de componentes de próteses dentárias são colocados por 

ano no país. (1) (2). Experiências clínicas mostram que ausência de tratamento no 

local de extração dentária leva a uma grande reabsorção óssea (3). A opção de 

tratamento pelo osso autógeno tem sido cada vez mais descontinua e inviável (4) e 

grande variedade de materiais alternativos como metais, cerâmicas, polímeros e 

compósitos estão ganhando espaço no mercado. (5) 

Os biomateriais objetivam tratamento ou reposição de tecidos, órgãos ou 

funções do corpo (6). Uma superfície osteocondutora é importante característica de 

um substituto ósseo (7) e biomateriais porosos, scaffolds, com poros interligados 

conferem resistência e facilitam a osteogênese de osteoblastos (9). 

O EVA (polietileno-co acetato de vinila) é formado pelo encadeamento de 

sequências aleatórias de polietileno e poli acetato de (vinila), são espumas 

fabricadas em escala industrial com uma ampla gama de produtos vendidos 

comercialmente (10). Um estudo realizado para tratamento de cancros do colo do 

útero mostrou resultados positivos EVA como sistema de liberação do fármaco (11). 

Em outro, foi observado que o mesmo apresentou-se como antimicrobiano para 

aplicações em embalagens de alimentos (12) e agregado ao amido de milho nativo 

obtêm-se diferentes tipos de estrutura celular (fechada, parcialmente e totalmente 

interligada), bem como diferentes tamanhos de poros. (10) 

O estudo propõe a avaliação da resposta tecidual in vivo do EVA como 

biomaterial a fim de servir como substituto para regeneração de tecido ósseo. 

OBJETIVOS 

Avaliar o padrão inflamatório após o implante subcutâneo no dorso de ratos dos 

seguintes materiais: EVA com amido a 15% espumado em alta pressão com 



ultrassom, EVA espumado em alta pressão com ultrassom, EVA espumado em alta 

pressão sem ultrassom, EVA com amido a 15% espumado em alta pressão sem 

ultrassom e também do PTFE (Politetrafluoretileno) através da análise microscópica. 

METODOLOGIA  

 18 ratos, machos, linhagem wistar sofrerão 5 incisões cirúrgicas no dorso 

para implante subcutâneo dos materiais juntamente ao PTFE (Politetrafluoretileno), 

material comprovadamente biocompatível. Os animais serão submetidos à eutanásia 

com 7, 15 e 60 dias de pós-operatório e as peças com materiais e tecido adjacente, 

processadas, para obtenção de lâminas de estudo. Será avaliada e contabilizada 

microscopicamente a presença das células do infiltrado inflamatório e espessura da 

cápsula fibrosa que serão avaliados pelo teste não paramétrico Kruskall Wallis e 

considerados estaticamente diferentes quando p<0.05. 

DESENVOLVIMENTO  

Os 18 animais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos A, B e C, contendo 

6 animais. O Grupo A sofreu eutanásia 7 dias após a cirurgia. O grupo B, em 15 dias 

e o grupo C em 60 dias. 

Em cada animal foi implantado uma fração de cada biomaterial, sendo eles, 

EVA com amido a 15% espumado em alta pressão com ultrassom, EVA espumado 

em alta pressão com ultrassom, EVA espumado em alta pressão sem ultrassom, 

EVA com amido a 15% espumado em alta pressão sem ultrassom e membranas de 

PTFE, ao qual tomamos o cuidado de não repetir a localização dentro do mesmo 

grupo, e assim descartarmos a possível influência da localização do implante nos 

resultados. Após os períodos de preservação os animais foram submetidos à 

eutanásia com dose letal de anestésico geral. A área contendo os materiais 

implantados foi coletada para realização de análise microscópica. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Na análise microscópica da região de tecidos adjacentes aos materiais testados foi 

possível identificar células do infiltrado inflamatório (mononucleares, 

polimorfonucleares e células gigantes). Os resultados preliminares indicam que não 

há diferença no padrão inflamatório dos materiais estudados em relação ao PTFE.  
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