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RESUMO 

 
No tratamento de fraturas com intensa perda óssea são utilizados enxertos autólogos e diversos 

tipos de osteossinteses, dentre eles, os dispositivos de titânio. Recentemente, os dispositivos 

produzidos na liga Ti6Al4V pelo processo de sinterização direta de metal por laser (DMLS) 

têm demonstrado excelentes propriedades em estudos físico-químicos e mecânicos, indicando 

sua favorável aplicabilidade clínica. Esses implantes metálicos produzidos por manufatura 

aditiva devem promover uma boa bioatividade e integração do tecido ósseo receptor. Entre os 

diferentes tratamentos de superfície disponíveis para as ligas de titânio, a anodização permite o 

crescimento de camadas de óxido de titânio sob condições controladas com o intuito de 

incorporar propriedades antibacterianas específicas, pela adição de íons de flúor, e favorecer a 

osteointegração dos implantes através da formação de um biofilme nanoporoso de TiO2 

(dióxido de titânio), além de melhorar o comportamento frente à corrosão. Entretanto, as 

pesquisas realizadas até o momento com a liga de titânio, produzida por manufatura aditiva, 

com superfície funcionalizada, limitam-se à caracterização de suas propriedades 

microestruturais, mecânicas e químicas, não havendo ensaios experimentais in vivo sobre a 

capacidade osteorregenerativa do mesmo. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi analisar 

qualitativa e quantitativamente a viabilidade do biofilme de TiO2 no reparo de defeitos 

provocados em ossos de ossificação intramembranosa (calota craniana). Para isso foram 

utilizados 06 ratos submetidos à cirurgia experimental para criação de um defeito na calota 

craniana. Os animais foram subdivididos em subgrupos: controle (sem enxerto), enxertado com 

liga Ti6Al4V sem tratamento na superfície. Após 6 semanas da cirurgia, os animais foram 

submetidos a morte indolor induzida e as áreas cirúrgicas da calvária foram removidas e 

submetidas às análises qualitativas e quantitativas para avaliação da regeneração óssea e a 

integração com o implante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Implantes, Titânio, Regeneração óssea, Osteointegração 

 

 

INTRODUÇÃO 

Em situações onde alguma força excede o limite suportado pelo osso, indo além de sua 

resistência e elasticidade, ocorre a fratura. Essa sobrecarga pode ser múltipla ou única levando 

a perda da continuidade óssea com consequente alteração da mobilidade, perda da função da 

sustentação do osso e algia1. Dentre os tipos de mecanismo de lesão, a traumática ganha 

destaque por ocorrer na maioria das vezes na população adulto jovem, sem existência de doença 

prévia, estando na maioria das vezes relacionada a acidentes automobilísticos e sendo os 

membros inferiores a região mais acometida2. Essas características geram uma morbidade 

maior para esses pacientes principalmente pelos longos períodos de imobilização com restrição 

ao leito e o tempo da reabilitação3. Outros fatores como idade e estado físico do indivíduo 

interferem na biomecânica do corpo humano, e entender essas ações biomecânicas podem 

facilitar o processo de reparo, estimulando a regeneração óssea e capacidade de suportar 

cargas4. 
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Diante dessas dificuldades, a confecção de um implante que possa proporcionar um menor 

tempo de reabilitação, diminuindo as complicações resultantes dessas fraturas passou a ganhar 

destaque na área médica5. Esses novos materiais devem ser biocompatíveis e possuir baixa 

elasticidade devido à reabsorção óssea, maior resistência à corrosão, maior resistência mecânica 

e resistência ao desgaste, o que é especialmente o caso dos materiais metálicos. Os materiais 

mais utilizados em procedimentos ortopédicos são as ligas de aço inoxidável, ligas de cobalto-

cromo e liga de titânio. Dentre esses destacam-se atualmente os implantes em liga de titânio 

Ti6Al4V produzidos por sinterização direta de metal por laser (DMLS). Através de um 

processo de construção de imagens médicas em 3D, obtêm-se objetos sólidos com excelentes 

propriedades mecânicas e aplicabilidade clínica6. Os implantes metálicos produzidos por 

manufatura aditiva devem promover uma boa bioatividade e integração do tecido ósseo 

receptor. Por se tratar de um sistema altamente complexo e exigente, é necessário otimizar as 

propriedades de superfície desses, a fim de modificar as características da mesma, melhorando 

o seu comportamento bioativo e suas propriedades físico-químicas7. Fator chave para o 

osteointegração, a superfície desse material deve facilitar o contato entre o osso e o implante, 

facilitando a criação da interface e proporcionando a interação celular8. 

 Entre os diferentes tratamentos de superfície disponíveis para as ligas de titânio, a anodização 

permite o crescimento de camadas de óxido de titânio sob condições controladas9, com o intuito 

de incorporar propriedades antibacterianas específicas, pela adição de íons de flúor, e favorecer 

a osteointegração dos implantes através da formação de um biofilme nanoporoso de TiO2 

(dióxido de titânio); além de melhorar o comportamento frente à corrosão. 

Entretanto as pesquisas existentes com a liga de titânio, produzida por manufatura aditiva, com 

superfície funcionalizada, limitam-se à caracterização de suas propriedades microestruturais, 

mecânicas e químicas não havendo ensaios experimentais in vivo sobre a capacidade 

osteorregenerativa desse implante. 

 

OBJETIVO 

  

GERAL 

Analisar qualitativa e quantitativamente a viabilidade de inovadores implantes de titânio no 

tratamento do reparo de defeitos provocados em ossos de ossificação intramembranosa (calota 

craniana).   

 

ESPECÍFICOS:  

1. Avaliar a biocompatibilidade do titânio com o tecido ósseo receptor dos animais;   

2. Investigar a característica morfológica do osso neoformado e matriz extracelular na área 

cirúrgica;  

 

5.MATERIAL E MÉTODOS  

   

5.1 Obtenção das amostras da liga Ti6Al4V 
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Os implantes serão produzidos pela técnica de Sinterização Direta de Metais por Laser 

(DMLS), a partir do pó da liga, utilizando o equipamento de manufatura aditiva EOSINT M 

270, da EOS GmbH (Electro Optical Systems), pertencente ao Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia em Biofabricação (INCT-BIOFABRIS), sediado na Faculdade de Engenharia 

Química (FEQ) da UNICAMP.  

Na técnica DMLS, o pó é espalhado e processado por ação de um laser de fibra em um ambiente 

inerte e termicamente controlado no interior de uma câmara. Um sistema de varredura por 

espelhos controla o feixe do laser descrevendo a geometria da camada sobre a superfície do 

material espalhado. Com a incidência do laser, as partículas do material são aquecidas e atingem 

seu ponto de fusão, unindo-se umas às outras e também à camada anterior. Quando o material 

solidifica, uma nova camada de pó é adicionada e o laser varre novamente as áreas desejadas.  

Para a produção dos implantes será utilizado o pó comercial pré-ligado EOS Titanium Ti64. 

Amostras cilíndricas medindo 5 mm de diâmetro e 3 mm de espessura serão produzidas para 

os ensaios in vivo. A superfície dessas amostras será funcionalizada através de um processo de 

oxidação eletroquímica. Os filmes anódicos serão produzidos em uma célula de dois eletrodos 

a uma tensão constante de 20 V em um eletrólito contendo 1M H2SO4 + 0,15% massa HF (40%) 

por 5 minutos à temperatura constante de 20 °C. Uma placa de platina será utilizada como 

catodo.  A tensão constante será aplicada utilizando uma fonte de alimentação modelo LAB/SM 

1300DC da ET Power Systems Ltd. Entre os diferentes tratamentos de superfície disponíveis 

para as ligas de titânio, a anodização permite o crescimento de camadas de óxido de titânio sob 

condições controladas com o intuito de incorporar propriedades antibacterianas específicas, 

pela adição de íons de flúor, e favorecer a osteointegração dos implantes através da formação 

de um biofilme nanoporoso de TiO2; além de melhorar o comportamento frente à corrosão9. 

  

  

5.2. Planejamento Experimental  

 

Serão utilizados 10 ratos (Rattus norvegicus, Wistar) machos, com aproximadamente 12 

semanas de idade e peso médio de 340g. Os animais serão fornecidos pelo Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo (ICB/USP) e mantidos no biotério da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí. Os animais serão alojados em caixas com cinco (5) animais cada, com 

ambiente enriquecido, e receberão ração balanceada (ração Purina) e água ad-libitum. O 

ambiente terá 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 submetido à Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí (CEUA/FMJ), sob o protocolo 255/16. 

  

5.3. Divisão dos Grupos Experimentais 

Os 06 animais foram divididos em 2 grupos, sendo 03 (Grupo Controle) e 03 ( Grupo com 

titânio).   
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5.3.1 Cirurgia experimental na calota craniana  

Inicialmente, 06 animais foram anestesiados com solução de Xilazina e Ketamina (Clínica 

Veterinária dois Irmãos/Jundiaí/SP) na proporção de 1:1 e será aplicada na dose de 75100 

mg/Kg, via intraperitoneal. Após constatado a anestesia dos animais através da observação das 

respostas a estímulos dolorosos (pinçamento dos dedos e da cauda) e reflexos 

oculares/palpebrais/posição do olho dos animais, será 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 serão colocados em decúbito 

ventral e realizada a tricotomia e assepsia com digluconato de clorexidina (DGLHEX 2%, DGL 

Indústria de Comércio Ltda., Franco da Rocha/SP, Brasil) da região da calota. A pele do local 

será seccionada longitudinalmente e afastada lateralmente para expor os ossos parietais. O 

periósteo será descolado através de material cirúrgico apropriado e através de uma broca 

cirúrgica trefina acoplada a um mini-motor (BELTEC LB-100, Araraquara, São Paulo, Brasil), 

será feita um defeito (falha/lesão) de 5mm de diâmetro no osso parietal esquerdo da calota 

craniana dos ratos, ocupando praticamente toda a largura do referido osso desde sua borda 

lateral até sua borda medial na sutura sagital. Haverá o máximo cuidado para preservar a dura 

mater encefálica e vasos sanguíneos adjacentes. Após o procedimento cirurgico os 6 animais 

foram divididos em 2 subgrupos, com 03 animais cada, da seguinte maneira: 

 

SubGrupo 1A: Animais com defeito na calota craniana e sem preenchimento (Grupo 

Controle – C/C);  

 

 
Figura 1. Procedimento cirúrgico da criação do defeito craniano no rato. Nota-se a exposição dos ossos parietais 

(P) após a tricotomia, seguido da falha óssea de 5mm da área receptora (*) sem preenchimento de titânio.  
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SubGrupo 1B: Animais com defeito na calota craniana implantado com a liga titânio.  
 

 
Figura 2. Procedimento cirúrgico da criação do defeito craniano no rato. Nota-se a exposição dos ossos parietais 

(P) depois da tricotomia, seguido da falha óssea de 5mm da área receptora (*) preenchida com o titânio (seta).  

 

5.4. Sutura dos Tecidos e Medicação  

Após a cirurgia da criação experimental da lesão na calota craniana e fêmur, proceder-seá à 

sutura dos tecidos, sendo o periósteo e a pele reposicionados e suturados com fio de seda 5.0 

(Ethicon, Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP, Brasil). Em seguida, cada animal 

receberá uma dose de 0,1 mg/100 g de peso do antibiótico Pentabiotic Veterinário Pequeno 

Porte (Fort Dodge®, Campinas, SP, Brasil). No local da ferida cutânea da região cirúrgica será 

aplicado o antibiótico Rifamicina Spray. Também será dada uma dosagem de analgésico  

(paracetamol) na dose de 200 mg/Kg de peso do animal, por via oral, duas a três vezes por dia10.   

  

5.5. Controle Pós-operatório e Morte induzida indolor dos animais  

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

constante e receberam ração comum e água ad libitum. Foi feita a limpeza de suas caixas com 

a troca da maravalha três vezes na semana ou até quatro quando necessário. Além disso, foram 

monitorados constantemente no pós-cirúrgico tomando os cuidados com o estresse e dor.   

Após 6 semanas da cirurgia da criação dos defeitos ósseos, os animais foram pré anestesiados 

com ketamina, tiopental e xilazina na proporção de 1:1:1 e na dose de 0.20 mg/100 gramas de 

massa corpórea, via intraperitoneal. Em seguida, foram submetidos a um pneumotórax através 

da abertura cirúrgica da cavidade abdominal, seguida da secção do m. diafragma para acesso à 

cavidade torácica, finalizando assim a eutanásia. Todo o procedimento foi feito por equipe 

especializada com acompanhamento de médico veterinário. Após constatado o óbito dos 

animais, os ossos operados parietal esquerdo foram removidos para as análises da área 

cirúrgica.   
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RESULTADOS 

Análise macroscópica Grupo Controle 

Figura 3: 

 

 

Análise macroscópica Grupo Titânio 

Figura 4: 

 

Tanto nas áreas da falha óssea quanto nas áreas receptoras do implante de titânio de 

todos os grupos, não se observou qualquer alteração sugestiva de rejeição imunológica, 

conferindo assim a integração osso/implante. Nota-se também a definição do implante de 

titânio, demonstrando ausência de necrose óssea, alterações patológicas, bem como processos 

inflamatórios, pseudoartroses, erosões ósseas, lesões ulcerativas ou cistos (figuras 3 e 4).  

 

CONCLUSÃO PARCIAL 

Após a análise macroscópica dos animais dos grupos controle e titânio pode-se observar que 

além de não ocorrer nenhum tipo de rejeição do material implante a indicação da 
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osteointegração com o titânio, sendo necessário avaliar as análises radiológicas e histológica 

para determinar essa integração e qualidade do osso formado ao redor do implante. Assim se 

faz necessário a continuidade das análises para fechamento do estudo. 
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