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querido que me cĥ amava carinhosamente de "rasgaça".

Esteja em paz (!!



IX

ÀMIWHA SOGRA 

Dom D A I2Y !

A convn/êncfa diária com a senhora traduz-se sempre na absorção 

de um notfo aprendizado. Vleste ao mundo para ajudar e agradar!

Mulher... forte, de personalidade marcante, pulso firme, caráter 

írretocável e com uma generosidade íncomum.

Esposa ... dedicada, companheira, afetuosa.

MSe ... aplicada e vitoriosa. Transmitisse ao teu filho qualidades 

que fazem dele, hoje, 0 homem que conhecemos ...

Avó ... com um amor infinito e incondicional.

Sogra... que toda nora gostaria de ter.

Obrigada por tanto carinho e por tanta dedicaçao !



AO ORIEMTADOR E PROFESSOR, RICARDO

Para ser um bom professor, há necessfífaííe de que se preencha

alguns requisitos:

•  cumprimento de carga horária,

•  atualização de conhecimentos,

•  dedicação, |ogo de cintura,

•  oratória, e tc...

Você, sabiamente, consegue reunir todas essas condições e, es

pontaneamente, acrescentar a elas o grande diferencial...

0  amor pela profissão ...

E é por isso que te ouvir é sempre um grande aprendizado e aci

ma de tudo um grande prazer [!

Obrigada pelo estímulo e ensinamentos [



XI

AO MEU AMOR, MARIDO E COMPAWMEíRO

R ll

Dfzer-te nesse momento muito obrígada á |m)uco e simples de

mais para conseguir transmitir meus reais sentimentos (

Devo a ti nâo somente esse mestrado, mas principalmente, a 

oportunidade que me destes de descobrir o verdadeiro sentido das pala

vras amor, amizade, cumplicidade e sobretudo a possibilidade que ve

nho tendo de viver os melhores e mais Inesquecíveis anos da minha

vida !!

Wáo tenho outra forma de expressar meu carinho e meu reconhe

cimento ...

Por Isso, MUITO OBRIGADA ![ 

A você dedico eesa dissertação, o meu amor e a minha vida !!



X ll

OUTROS AGRADECIMEMTOS

• Ao Professor Dr. Antônio Carlos Cardoso, pelos ensinamentos e |)elo bom convívio

durante esses anos.

•  À Professora Dra. Maria José Carvalho Rocha, pelos ensinamentos na Graduação e

por compartilhar seus conhecimentos na fase final desse trabalho.

•  Ao Professor Dr. Waldemar Daudt Polido, pela honra da sua presença como mem

bro examinador desta banca de Mestrado.

•  Ao Professor Dr. Teimo Tavares, pela valiosa colaboração na des mistificação e

traduç9o das lâminas histológicas ao microscópio óptico.

•  À Baumer, divisão Genius® -  biomateriais, pela matéria-prima fornecida para con

fecção dos parafusos de osso.

•  Aos Médicos-Veterinários Marcelo H. Plus e Paulo Coelho pela fundamental con

tribuição nas cirurgias de instalação dos parafusos nos coelhos.

•  Ao colega Diego Vasconcelos peio importante auxílio na traduçSo do ^bstrect.

N
•  A funcionária Marli, pela disposição e carinho que teve ao iniciar o processamento

histológico das lâminas durante as férias, e concluí-las em tempo hábil.

•  Aos colegas de curso BianchinI, Milo, Adriane, Bertholdo, Edson, Titi, Omar e

Claudia pelo bom convívio e amizade.

A todos vocês, meu muito obrigada !!(



Xlll

SUMARIO

LfSTA DE FICURAS..........................................................................................p. xvf

LfSTA DE QUADROS........................................................................................p. xx

LISTA DE ABREVIATURAS........................................................................ ...... p. xxí

RESUMO..................................................................................................... .......p. xxíf

ABSTRACT................................................... ................................................... p. xxfv

1 1MTRODUÇÃO ......................................................................................... ......p. 1

1.1 Materfal <íe preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo................ ...... p. 2

1.2 Parafuso para fíxaçSo de enxertos ósseos tipo aposicional......... . . . p, 5
1.2 Parafuso para fixação de membranas reabsorvíveis. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 0
1.4 Parafuso para fixação de fraturas ósseas intra e extra-bucais.................... ...... p. 6

2 REVISÃO DE LITERATURA............. ............................... ...........................p. ^

® 2.1 Enxertos ósseos e biomateriais uttilzados como substitutos de enxertos ós

seos ............................................................................................................ p. 10

 ̂ 2.1.1 Enxerto Ósseo autógeno ...................................................................... .......p. 14

2.1.2 Substituto de enxerto ósseo derivado do osso ............ .... .. p. 1^

2.1.2.1 "Enxerto" ósseo alógeno .................................................................. ...... p. 1^

2.1.2.2 "Enxerto" xenógeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21

2.1.2.Substituto de enxerto ósseo derivado de material não-ósseo.................. ...... p. 2 4

2.1.2.1 "Enxertos" alopfãsticos..................................................................... ...... p. 2 4

 ̂ 2 .2  Prevenção e transmissão de doenças através de tecidos humano e bovino

contaminados...............................................................................................p. 27
2.2.1.Risco de transmissão de doenças e métodos preventivos..................... ........p, 27

2.2.1.1 A ID S..................................................................................................... p. 27

2.2.1.2 Creutzfeldt-Jakob...................................................................................p. 2 ?

2.2.1.2 Encéfalopatia espongiforme bovina ou doença da "vaca-louca"................. j,. 20

2.2.Processo fisiológico de formação e reabsorção do tecido ósseo................ ...... p. 22

2.2.1 Características estruturais do tecido ósseo.......................................... .......p. 22



XIV

2.2 .2  Processo fisiológico de formaçSo do teddo ósseo: ossificaçSo intra- 

membranosa e endocondral................................................................ .......p. 2 4

2.2.2 Sobrevivência de enxertos ósseos membranosos e endocondrais.................. P- ^ 5

2 .2 .4  A cicatrização dos ossos da face........................................... . .......P*

2 .4  Enxerto ósseo autógeno: característícas histológicas e cicatiiciais .......P*

2.4.1 Características histológicas do enxerto autógeno após transplantaç l̂o .......t>*

2.4.1.1 Características histológicas primárias da clcatrizaçSo de enxerto ósseo 

autógeno fresco............................................................................... ...... P*

2.4.1.2 Características histológicas secundárias da cicatrização de enxerto 

ósseo autógeno esponjoso................................................................ .......P-

2.4.1.2 Características histológicas secundárias da cicatrização de enxerto 

ósseo autógeno cortical................................................................... .......P*

2.4.2.Propriedades biomecânicas dos enxertos ósseos.................................. ....... p. 42

2.4.2 Contribuição do enxerto e do hospedeiro para a cicatrização óssea .......P*

2 .5  "Enxerto" ósseo alógeno: características histoló^cas, imunológicas e cl

catrlciais............................................................................................. .......P*

2.5.1 Características histológicas do "enxerto" ósseo alógeno após tranplanta-

çâo................................................................................................... .......P-
2.5 .2 Caracteristicas imunológicas da enxertia óssea alógena .......P*

2.5.2 Mecanismo de rejeição dos "enxertos" ósseos alógenos .......!*•

^  2.6 Biomaterial derivado de osso bovino: "enxerto" xenógeno ........................ .......P-

2.6.1 Osso bovino mineral inorgânico.......................................................... .......P- 5 0

2.6 .2  Estudos experimentais m wVo utilizando osso bovino mineral Inorgânico
........................................................................................ .......p. 51

2.7 A fixação rígida na sobrevivência dos enxertos ósseos aposicionais.......... ...... p. 52

2 .^  A fixação rígida na presença de fraturas ósseas............................................P* 5 6

2.^.1 Parafusos como implantes ortopédicos................................................. ......P* 5 ^

^ 2 .^ .2  Tipos de parafusos............................................................................ .......p. 5 9

X 2 .^.2  Roscas e pontas ......P-



XV

2.^.2-1 Eferto do tipo de rosca e reaçSo biológica às forças geradas pelo para

fuso ..................................................................................................... p. 61

2 PROPOSIÇÃO ..............................................................................................p. 62

4- MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................... .... p. 6 5

4.1 Anestesia............................................................................................... .... p. 6 6

4.2  Procedimento cirúrgico.......................................................................... .....p. 67

4.2  Período cicatricia!.......................................................................................p. 67

4 .4  Sacrifício dos animais e remoção das peças............................................ ....p, 6 ^

4 .5  Técnica histológica para tecido mineralizado.......................................... .... p. 6 ?

4.5.1 FixaçSo............................................................................................... ....p. 6 ^

4 .5 .2  DescalcificaçSo................................................................................. .....p. 6 ^

4 .5 .2  DesidrataçSo............................................. ........................... ............ .... p. 6 ?

4 .5 .4  DiafanizaçSo.......................................................................................... p. 6 9

4 .5 .5  Impregnação e Inclusão............................................ ................ .............p. 6 9

4 .5 .6  Corte................................................................................................. .... p. 70

4 .5 .7  Coloração........................................................................................... ....p. 70

4 .6  Avaliação dos resultados............................................................................ p. 70

5 RESULTADOS .......................................................... ............................ .... p. 92

6 DISCUSSÃO ........................................................................................... ....p. 107

7 CONCLUSÕES .............................................. ......................................... .... p. 114

^  REFERlWCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................ ....p. 116



XVI

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 -  Enxeftofi ósseos e substitutos de enxeitos ósseos..............................p. 19

FIGURA 2 -  Enxerfo em venQot .......J>. 16

FIGURA 2 -  Enxerfo em sela ...... p. 16

FIGURA 4  -  Enxerfo tîpo onlay ......p. 17

FIGURA 5 “  Processo físfológico de forrnaçfio do tecfdo ósseo: ossffîcaçâo

membwnosa e endocondral.................................................... ......p. 2 4

FIGURA 6  -  Vfsta latetal da rnatéM'a-ptima utflfzada na usfnagem dos para

fusos-Osso corffcal bovine fnorgSnico ................................... ......p. 72

FIGURA 7 -  Vista axial da matéria-prima utilizada na usinagem dos parafu

sos. Osso cortical bovino inorgânico....................................... ......p. 72

FIGURA ^  -  Embalagem externa do parafuso de osso bovino..............................p. 72

FIGURA 9  -  Primeiro invólucro de segurança da embalagem do parafuso de

osso bovino..................................................................................p. 72

FIGURA 10 -  Embalagem interna do parafuso de osso bovino...................... ......p. 74

FIGURA 11 -  Parafuso de osso bovino ...... p. 74

FIGURA 12 -  Manutenção anestésica com halotano + O2  ...... p. 75

FIGURA 12 -  Eletrodos para monitoramento cardíaco do coelho ...... P* 75

FIGURA 14 -  Aparelho para monitoramento cardíaco ......p. 76

FIGURA 15 -  AplicaçSo de soro fisiológico . ......p. 76

FIGURA 16 -  Tricotomla e antissepsia com álcool iodado ...... p. 77

FIGURA 17 -  Tricotomia c antissepsia com álcool iodado ..... p. 77

FIGURA 1^ -  Incisgo linear com bisturi Bard Paker lâmina 1 5  ..... p. 7 ^



xvn

PI6URA 19 -  Incísao linear em planos............................................................. P*

FIGURA 2 0  -  ExpofilçSo do tecido óeseo .... t>- 79

FIGURA 21 -  Perfuração do tecido ósseo com a broca lança do Sistema Co

nexão .................................................................................. .... P-

FIGURA 22 -  Término da perfuração do tecido ósseo com a broca lança...........P* ^ 0

FIGURA 22 -  Perfuração do tecido ósseo com a broca tw is te /ríllio . 2 mm ... P* ^ 0  

FIGURA 2 4  -  Complementação da perfuração do tecido ósseo com a broca

tw ist dtfHá& 2 mm com profundidade de 7 mm................... ....P-

FIGURA 25  -  Sítio preparado para colocação do parafuso de osso bovino.... .....P-

FIGURA 26  -  Vista lateral da cabeça do parafuso de osso bovino estabilizado.....P- ^ 2  

FIGURA 27 -  Vista axial da cabeça do parafuso de osso bovino estabilizado ...... P- ^ 2  

FIGURA 2 ?  -  Visão aproximada da sutura do periósteo e das fãscias mus

culares com fio de sutura reabsorvível (vicryl 6 -0 )............... .....p. ^ 2

FIGURA 29  -  Evidência da completa cobertura da cabeça do parafuso de

osso bovino com tecido mole................................................ .... p. ^ 2

FIGURA 2 0  -  Sutura da epiderme com fio de sutura de seda {4 -0 }..................P-

FIGURA 21 — Visão axial da tíbia do coelho 1. Presença dia remanescência de

porção do parafuso de osso bovino....................................... .....P-

FIGURA 22 -  Crescimento ósseo vertical notório ao redor do sítio do parafu

so do animal experimental 1 .....................................................P* ^ 5

FIGURA 2 2 -  Crescimento ósseo vertical observado no animal experimental

2 ....................................................................................... .....P- ^ 5

FIGURA 2 4  -  Visão aproximada do sítio experimental do animal experimen

tal 2 .......................................................................................P-



xvni

PI6URA 25  -  Crescimento ósseo vertical acentuado associado ao sítio expe

rimental do animal 2 ............................. - ...........................  P*

FIGURA 26  -  VisSo aproximada do crescimento vertical notório no sítio ex

perimental do animal 2 ....................................................... P*

FIGURA 27 -  Visâo lateral da cabeça do parafuso presa por tecido mole do

animal experimental 4 ......................................................... P*

FIGURA 2 ?  -  Vis5o axial da cabeça do parafuso, em posição, no animal ex

perimental 4 ......................................................................  P*

FIGURA 29 -  Peças experimentais acondicionadas em embalagem metálica

perfurada para fixaçSo em formol 10%.................................  P*

FIGURA 4 0  -  Embalagens metálicas imersas em formol 10% (fixaçáo das

peças por 2 4  horas)..............................................................  P-

FIGURA 41 -  Frascos das soluções descalcificadas (ácido fórmico 50% e ci

trato de sódio 20% )...............................................................  P-

FIGURA 42  -  Embalagens metálicas imersas em soluçáo descalcificadora ... P*

FIGURA 4 2  -  Peças após a descalcificação.................................................  P-

FIGURA 4 4  -  Visáo axial de peça descalcifícada........................................  P*

FIGURA 4 5  -Vieáo lateral da peça experimental descalcificada do animal ex

perimental Presença de crescimento ósseo vertical............. P- ^  ̂

FIGURA 4 6  -  Visáo axial da peça experimental descalcificada do animal ex

perimental Evidência de crescimento ósseo.......................  P*

FIGURA 47 -  Conjunto dos cortes histológicos...........................................  P- 92

FIGURA 4 ?  -  Lâmina 1 (LI): referente ao animal experimental 1 .................  P*

FIGURA 4 9  -  Lâmina 1 (Lí): referente ao animal experimental 1 .................  P-



XIX

FíôURA 5 0  -  Umfna 2 (L2): referente ao animgl experimental 2 .............. .....P*

FIGURA 51 -  Umfna 2 (L2): referente ao animal experimental 2 ............... .... P-

FIGURA 52  “  Lâmina 2 (L2): referente ao animal experimental 2 .............. .... P-

FIGURA 52 -  Lâmina 2 (L2): referente ao animal experimental 2 .............. .... P- ^00

FIGURA 54- -  Lâmina 4  (L4): referente ao animal experimental 4 -.............. .... P* 10^

FIGURA 5 5  -  Lâmina 4  (L4): referente ao animal experimental 4 .............. .... l’-

FIGURA 5 6  -  Lâmina 5 (L5): referente ao animal experimental 5 .............. ....P* ^02

FIGURA 57  -  Lâmina 5 (L5): referente ao animal experimental 5 .............. .....P* ^02

FIGURA 5 ^  -  Lâmina 6  (L6): referente ao animal experimental 6 .............. ....P-

FIGURA 5 9  -  Lâmina 6 (L6): referente ao animal experimental 6 .............. ....P- ^0^

FIGURA 6 0  -  Lâmina 7 (L7): referente ao animal experimental controle 7 .. P- ^0 ^

FIGURA 61 -  Lâmina 7 (L7): referente ao animal experimental controle 7 ... P- ^^4

FIGURA 6 2  -  Lâmina ^  (L^): referente ao animal experimental ^ ............. .... P- ^05

FIGURA 62 -  Lâmina ^  (L?); referente ao animal experimental ^ ............. .... P-

FIGURA 6 4  -  Lâmina 9 (L9): referente ao animal experimental 9 .............. ....p.106

FIGURA 6 5  -  Lâmina 9  (L9): referente ao animal experimental 9 .............. ....p.106



XX

LI2TA DE QUADROS

QUADRO 1- Preparação de DFDBA (ofiso alógeno desmfneralrzado congela

do seco).................................................................................  p. 2 0

QUADRO 2- Origem dos oseos..................................................................  p. 25

QUADRO 2- Intervalos de tempo das trocas da solução descalcificadora....... p. 69



XXI

USTA DE ABREVIATURAS

FDBA: osso alógeno congelado seco

DFDBA: osso alógeno desmfneralfzado congelado seco

OBMD: osso bovino mineral desproteínízado

ROG: regeneração óssea guiada

BMP: proteína óssea morfogenética

HA: hidroxiapatita

ß- TCP: Beta fosfato tricàlcico

PMMA: poli-metil metacrilato

CJD: doença de Creutzfeldt Jakob

BSE: encéfalopatia espongiforme bovina

AIDS: síndrome da imuno deficiência adquirida

e-PTFE: poll-tetra-flúor etileno expandido



1 INTRODUÇÃO



V.NTRODIIÇÃO

A osseointegração é uma realidade, A previsibilidade dos impia.ntes osseointegrados univer

salizou a utilização dos mesmos para o tratamento dos edentulismos totais, parciais e unitários.

Os casos de insucessos estão, freqüentemente, associados à quantidade insuficiente de teci

do ósseo, no sitio receptor, no m.omento da implantação cirúrgica (LEKHOLM et al,, 1986), Muito 

esforço tem sido direcionado ao desenvolvimento de técnicas e materiais que possam aumentar a 

espessura e/ou altura do tecido ósseo, obtendo assim, m.aior superficie de contato entre tecido duro 

e as roscas do implante {HÃMMERLE et al,, 1998).

A literatura descreve métodos para formação óssea: enxertos ósseos através dos processos 

de osteogênese, osteoindução e osteocondução {URIST, 1965; REDDI, WEITROUB, MUTHUKU- 

MARAN, 1987); substitutos de enxertos ósseos através dos processos de osteoindução e osteocon

dução (BURCKARDT, 1983; REDDI, WEITROUB, MUTHUKUMARAN, 1987); regeneração óssea 

guiada que se utiliza de membranas para exclusão tecidual, estabiíização do coágulo e manutenção 

do espaço com conseqüente preenchimento ósseo (DAHLIN et al,, 1995) e finalmente a distração 

osteogênica através da tração lenta e continua de fragmento ósseo fraturado cirurgicamente (ILIZA.- 

ROV, 1989a, 1989b), Há ainda a possibilidade da associação de técnicas.

Os procedimentos cirúrgicos pré-implantes, freqüentemente, são necessários para melhorar o 

posicionamento e permitir a utilização do comprimento ideal do(s) implante(s), .Atualmente, è inacei

tável a seleção de um implante inadequado e/ou a sua colocação em posição desfavorável devido a 

quantidade de osso insuficiente (M.AGINI, 2001).

Esta pesquisa trabalha com. parafusos usinados de osso bovino e objetiva analisar, através de 

microscopia óptica, o comportamento tecidual dos mesmos instalados em tibias de coelhos, Con- 

form.e os resultados obtidos seria uma alternativa interessante a possibilidade de utilizà-los como 

mataria! de preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo] e como substituto de parafusos 

metálicos utilizados na odontologia nas técnicas de fíxação de enxertos ósseos tipo aposicional; 

fixação de membranas reabson/iveis e fíxação de fraturas ósseas intra e extra-bucais.



1.1 Matéria! de preenchimento nas técnicas de aumento de .rebordo

A utilização de materiais de preenchimento é a forma mais comum de terapia reconstrutiva. 0  

biom.aterial pode ser reti.rado do próprio paciente (enxerto autògeno intra ou extra-bucal); obtido em 

bancos de ossos (material alógeno); derivar de material não-ósseo (materiais aloplásticos) ou ainda 

ter origem bovina (material xenógeno) (ver item 2.6).

Dentre todos, o enxerto ósseo autógeno é considerado o que mais conserva células viáveis 

(ROSENBERQ & ROSE, 1998). Contém células tronco osteoprogenitoras e osteoblastos ativos, e 

pode reparar-se através da osteogênese. Além disso, não apresenta problemas potenciais de dife

rença de histocompatibilidade  ̂ e nem risco de transferência de doenças (BRUNSVOLD & MELLO- 

NIG, 1993). É considerado, ainda, o melhor material para reconstrução dos rebordos maxilares e 

mandibulares (OUHAYOUN, 1997).

0  enxerto autògeno de áreas doadoras infra-bucais é comprovadamente uma das técnicas 

mais realizadas atualmente na Implantodontia. ,As regiões mais utilizadas são a sinfise e o 

ramo/corpo mandibular. 0  uso dessas possibilidades cirúrgicas está crescendo entre cirurgiões bu- 

co-maxilo-faciais, periodontistas, implantodontistas e clinicos que praticam a reconstrução do rebor

do visando a futura colocação de implantes (TRIPPLET & SCHOW, 1998).

0  enxerto ósseo autógeno intra-bucal é um, procedimento previsive! e aplicável clinicamente 

nas indicações precisas, contudo, exige a necessidade de um segundo sitio cirúrgico. A quantidade 

pequena de tecido ósseo disponive! nas áreas doadoras intra-bucais representa a üm.itação desta 

técnica. Po.rtanto, freqüentemente necessita-se a utilização de àreas doadoras extra-bucais, bioma- 

teriais alógenos, xenògenos ou substitutos de enxertos ósseos derivados de material não-ósseo 

(POUDO& MARINI, 2000).

0  “enxerto” ósseo alógeno é obtido e transplantado entre seres de mesma espécie mas gene- 

ticam.ente diferentes. São obtidos em bancos de tecidos a partir da autópsia, de doadores humanos, 

realizada dentro de 12 horas após a m.orte. 0  material è liofiüzado  ̂após u.ma série de passos para 

processamentos fisico e químico, e objetiva prevenir a transmissão de doenças (ver item 2.2). !ne- 

xiste qualquer tipo de resposta imune adversa (OUH.AYOUN, 1997).

' Capacidade de am tecido ou de um órgão de doador ser aceito por um receptor, permanecendo funcional.
 ̂Processo de secagem e de eliminação de substâncias voláteis realizado em temperatura baixa e sob pressão reduzida.



A grande vantagem para o paciente que utiliza esse substituto de enxerto ósseo é a elimina

ção de uma cirurgia adicional (intra ou extra-bucal). Pode apresentar-se nas formas: congelado/seco 

(FDBA) ou desmineralizado/congelado/seco (DFDBA) (OUHAYOUN, 1997). A possibilidade infima, 

mas existente, de transmissão de doenças, faz com que cada vez mais pacientes se recusem a 

utilizar esse biomaterial.

Os materiais aloplásticos apresentam-se em quantidades ilimitadas e com estabilidade de 

volume, mas não ficam incorporados ao novo osso; estão associados a altos indices de infecção e a 

maioria deles (exceto a hidroxiapatita) causa reação de corpo estranho e eventual encapsulamento 

(HOLMES, 1979; THALLER et al., 1990).

0  “enxerto” xenógeno é obtido e transplantado entre seres de espécies dife.^entes. Dentre to

dos os materiais, o osso bovino mineral desproteinizado (OBMD) 3 mostra-se com propriedades 

especialmente favoráveis (AlCHELMANN-REIDY & YUK.NA, 1998). Trata-se de carbonato apatita 

deficiente em. cálcio (THALLER et al., 1994), naturalmente poroso, 100% cristalino (AlCHELMANN- 

REIDY & YUKNA, 1998) e com módulo de elasticidade similar ao osso natural, descrito como hidro

xiapatita derivada do boi (HÜRZELER et al., 1997). Devido à sua estrutura natural, é comparável 

física e quimicamente à matriz óssea mineralizada humana (AlCHELMANN-REIDY & YUKNA, 1998).

0  material é processado de modo que se remova todo material orgânico e se mantenha a mi- 

croestrutura óssea (CALLAN & ROHRER, 1993). A remoção total de proteinas faz esse material ser 

totalmente destituído de antigenicidade (THALLER et al., 1994), è considerado biocompatível (HÜR

ZELER et al., 1997), e promove crescimento ósseo por dentro de suas cavidades naturais 

(THALLER et al., 1993; WETZEL, STICH, C.AFFESSE, 1995; BERGLUNDH & UNDHE, 1997; 

HÄMMERLE etal., 1-998).

0  material xenógeno facilita a formação óssea na presença de células precursoras osteogêni- 

cas (URIST & McLE.AN, 1952; BOYNE, 1970a) e é capaz de ser utilizado em reconstmçóes ósseas 

alveolares, nas aplicações buco maxilo-faciais (CALLAN & ROHRER 1993).

As partículas de OBMD são be.m integradas ao osso regenerado do hospedeiro (FUKUTA et 

al., 1992; KLINGE et a!., 1992; SCHLICKEWEI et al, 1993; THALLER et al., 1993; KÄMMERLE et 

al., 1998), isto é, o m.ateria! está em contato direto com o novo osso, não apresenta reação imunoló-

3 Bio-Oss®, Geisííich AG, Wo!husen, Switzerland: Bic-Oss® - Osísohealth Co, Shirley, NY s OsteoGraf® CeraMed 
Coro.. Lakewood. CO: Gen-ox®, Baumer. Sâo Paulo. Brasil.



gica (COHEN et ai., 1994} e depois sofre processo de reabsorção osteoclástica (HÄMMERLE et al., 

1998).

As vantagens de se empregar parafusos de osso nas técnicas de aumento de rebordo seriam:

a) ausência de um segundo sitio cirúrgico para obtenção do material de preenchim.ento; b) desne

cessária utilização de membranas para manutenção de espaço; c) desnecessária intea'enção cirúr

gica adicional para remoção da membrana ou parafuso metálico de fixação da mesma; d) diminuição 

da morbidade e f) impossibilidade de transmissão de doenças.

A segunda possibilidade de utilização do parafuso de osso bovino é com.o objeto substituto 

dos parafusos metálicos utilizados na odontologia nas técnicas de fixação de enxertos ósseos tipo 

aposiciona!; fixação de membranas reabson/iveis e estabilização de fraturas ósseas intra e extra- 

bucais.

1.2 Parafuso para fixação de enxertos ósseos tipo aposiciona!

Enxertos ósseos aposicionais são amplamente utilizados na restauração e aumento de rebor

dos do sistema esqueleto crânio-facial. Estudos clinicos e experimentais demonstram, porém, que 

existe geralmente perda significante e imprevisive! do volume do enxerto causado pela reabsorção 

óssea. Este fenômeno tem induzido muitas investigações, e suspeita-se que múltiplos fatores sejam 

responsáveis pela sobrevivência do enxe.>1o (HARDESTY & .MARSH, 1987; PHILLIPS & RAHN, 

1988;LINetal., 1990).

Estudos histológicos demonstraram união óssea nos enxertos fixos rigidamente, enquanto 

uma união fibrosa predominou nos enxertos com fixação não-rigida. Os autores acreditam que os 

efeitos da fixação rigida na sobrevivência do enxerto ósseo podem ser explicados de três maneiras: 

(1) a imobilização favorece a vascularização m.ais rápida; (2) a compressão permite maior superficie 

de contato entre o sitio do enxerto e o enxerto, minimizando a fase de reabsorção e estimulando 

previamente o aparecimento da fase aposicional de cicatrização óssea; (3) a consolidação antecipa

da do enxerto e o sitio receptor permitem o aparecimento precoce da fase aposiciona! e um cresci

mento mais eficiente de células osteogênicas. Neste estudo, o sitio receptor foi considerado como 

não tendo influência na sobrevivência dos enxertos ósseos (La TRENTA et al., 1989).



1.3 Parafuso para fixação de membranas reabsorvíveis

As reconstruções em regiões estéticas, freqüentemente, requerem aumentos ósseos tanto no 

sentido horizontal quanto vertical. Entretanto, a crista óssea não proporciona uma cavidade natural 

para manter enxertos particulados, como ocorre em enxertos no seio maxilar. A utilização de enxer

tos particulados para a região anterior requer a colocação de membranas de regeneraração óssea 

guiada (ROG), com o intuito de manter o enxerto em posição, permitindo a formação óssea. A des

peito do número crescente de membranas de RGO utilizadas no decorrer dos anos 90, os resultados 

ainda carecem de comprovação a longo p.razo, e são de difícil reprodução em larga escala (POLIDO 

&^MRIN!,2001).

Embora as membranas possam minimizar a reabsorção de um enxerto ósseo, o seu uso não 

é invariavelmente recomendado, devido ao baixo indice de reabsorção apresentado pelos enxertos 

em bloco de origem mandibular (POLIDO & M.ARINI, 2001).

Os resultados obtidos com enxertos em. bloco ou lâmina têm sido altamente satisfatórios, sem 

a necessidade do uso de materiais alógenos ou aloplásticos. No entanto, se as dimensões do en

xerto forem inadequadas, ou se o enxerto for particulado, as membranas são úteis para estabilizar 

os grânulos do enxerto, melhorando a cicati îzação óssea (RAGHOEBAR et al.,1996).

1.4 Parafuso para fixação de fraturas ósseas intra e extra-bucais

Diante de uma fratura óssea, faz-se necessário recuperar a continuidade esti-utural do osso 

em questão, de modo a restituir sua capacidade de suportar carga. Desde que o alinhamento entre 

fragmentos seja possível, esta recuperação é feita ati^avés da aplicação de placas ou dispositivos de 

fixação. Quando existe espaço entre os fragmentos, as cargas são transmitidas, de um fragmento ao 

outro, por meio das placas ou elementos de fixação (MORA, 2000).

A m.aioria dos defeitos ósseos cicatriza sem com.plicações devido a capacidade de regenera

ção desse tecido. No entanto, movimentos excessivos durante o processo de cicati îzação podem 

romper o estroma que sen;e como esti-utura para a regeneração óssea, induzindo à formação de 

tecido fibroso (cicatiiz) (SPECTOR, 1994).

Muitos tipos de fraturas exigem fixação interna ou externa para prevenir a .movimentação. Im

plantes ortopédicos necessitam de m.acroestrutura (“designs”) que lhes forneçam estabilidade du

rante 0 processo cicati'icia! e permitam a osseointegração. Nestas situações clinicas, podem existir



espaços {gaps) entre as extremidades ósseas ou entre o osso e o implante. Se esse espaço for 

suficientemente grande (maior que poucos milimetros), o processo de regeneração óssea pode não 

alcançar a porção central da lacuna, formando tecido fibroso. Da mesma forma, defeitos ósseos 

grandes, resultantes da excisão de cistos ou tumores, por exemplo, podem não se preencherem 

completamente com a regeneração óssea {SPECTOR, 1994).

0  desenvolvimento de dispositivos de fixação reabsorv'iveis será de grande relevância cientifi

ca pois acrescenta uma alternativa terapêutica ao conjunto de técnicas que exigem parafusos de 

fixação ou estabilização em seus protocolos cirúrgicos. Além disso, apresenta importância social já 

que a segunda intervenção cirúrgica, indicada para rem.oção dos parafusos metálicos implantados 

após terem cumprido sua função, será desnecessária. “As vantagens psicológicas para o paciente 

ao poder tratar sua patologia com um único procedimento cirúrgico são profundamente marcantes e 

é inquestionável a diminuição do custo do tratamento” (BÕSTMAN et a!., 1989).



2 REVÍSÂ0DE LITERATURA



2 REVISÃO DE LITERATURA

Inexisíe na literatura citações a respeito de parafusos usinados com tecido ósseo bovino, e 

muito pouco hà sobre parafusos usinados com tecido ósseo hum.ano. Por esse motivo, a revisão 

bibliográfica que segue inclui trabalhos cientificos que abordam temas sobre as supostas indicações 

do parafuso de osso.

Estimando-se que seja possível a utilização do parafuso de osso bovino como material de 

preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo; e como elemento de fixação para membranas 

reabsorviveis, enxertos ósseos aposicionais e fraturas ósseas, dividiu-se a revisão bibliográfica nos 

seguintes tópicos:

2.1 Enxertos ósseos e biomateriais utilizados como substitutos de enxertos ós

seos;

2.2 Prevenção e fransmissão de doenças através de tecidos humano e bovino 

contaminados;

2.3 Processo fisiológico de formação e reabsorção do tecido ósseo;

2.4 Enxerto ósseo autógeno: carcateristicas histológicas e cicatriciais;

2.5 “Enxerto” ósseo alógeno: características histológicas, imunológicas e cicatrici

ais;

2.6 Biomaterial derivado de osso bovino: “enxerto” xenógeno;

2.7 ,A fixação rigida na sobrevivência dos enxertos ósseos aposicionais;

2.8 A fixação rigida na presença de fraturas ósseas.



!0

2.1 Enxertos ósseos e biomateriais utilizados como substitutos de enxertos ósseos

0  rebordo ósseo de maxilares edêntulos está sujeito à reabsorção progressiva. 0  processo 

severo de reabsorção pode impedir o restabelecimento da estética e função. A confecção de próte

ses com características clínicas harmoniosas e retenção adequada, bem como a instalação de im

plantes osseointegrados, podem tornar-se tarefas difíceis de serem realizadas diante de quantidade 

e/ou qualidade ósseas insuficientes. A condição de invalidez oral acanreta problemas graves na 

mastigação e fonação do indivíduo, além do próprio impacto negativo nas atividades sociais do 

mesmo.

Os procedimentos cirúrgicos reconstrutivos estão indicados para solucionar problemas de de

ficiência estrutural e funcional causados pela perda parcial ou total de osso alveolar. Mas para isto, é 

importante entender que o defeito ósseo consiste de uma combinação de perdas, ou seja, decrésci

mo ósseo associado à ausência de dentes, Na ausência de dentes, o rebordo ósseo é desprovido de 

estímulos adequados de carga funcional, promovendo perda de volume e forma originais, Um pro- 

cedim.ento reconstrut'vo de sucesso, através do uso de implantes osseointegrados, deve restabele

cer a estética e função.

Os enxertos ósseos são as formas mais comuns de terapia reconstrutiva, Podem ser utiliza

dos, na odontologia, no tratamento de defeitos ósseos periodontais e no .restabelecimento da arqui

tetura perdida por processos de reabsorção óssea ou devido a traumas acidentais.

Alguns termos são amplamente utilizados sobre o tema enxerto ósseo. Contudo, hà carência 

de consenso sobre suas definições (OUHAYOUN, 1997):

a) osteogênese: representa todos os passos e processos que induzem à formação ós

sea, Este termo tem sido usado para definir a capacidade de enxertos ósseos de 

formar osso através de células osteoblásticas contidas no enxerto transplantado;

b) osteoinducão: é um processo ou parte de um processo que inicia a osteogênese atra

vés de células originariamente não envolvidas na formação óssea, Um enxerto, um 

biomaterial ou uma substância são osteoindutores quando, implantados em um meio 

não-ósseo, denom.inado sitio ectópico ^ possibilitam a formação óssea, 0  enxerto, o 

biomaterial ou a substância são caoazes de recrutar células oré-osteooênícas, ou di



recionar células mesenquimais indiferenciadas em uma diferenciação osteocondrogê- 

nica ou até mesmo reverter células já comprometidas direcionando suas diferencia

ções para células formadoras de osso;

Este processo, primeiramente desaito em uma seqüência de trabalhos realizados por 

Urist, não necessita de células vivas (URIST, 1965; URIST et al, 1967; URIST & DOWELL, 1968; 

URIST et a!., 1970; URIST & STRATES, 1970; URIST, 1972). Alguns fatores como as Proteínas 

Ósseas Morfogenéticas (BMPs) estão envolvidas neste mecanismo.

A implantação de material dentro de bolsas aiadas no abdômen de animais, como ratos e 

coelhos, é o modelo experimental mais utilizado para testar o potencial osteoindutivo de um en

xerto, de um biomaterial ou de uma substância (OUHAYOUN, 1997).

c) osteoconducão: define o processo que permite a osteogénese quando células já com

prometidas com a formação óssea estão presentes em um ambiente fechado. Um 

material é considerado osteocondutivo quando sua estrutura e sua com,posição quími

ca facilitam nova formação óssea a partir de osso pré-existente. Isto significa que este 

material tem. de ser inserido em um, sitio ósseo, ou seja, um sitio ortotópico 0  mo

delo experimental mais freqüente.mente utilizado é um defeito cirúrgico na calvária de 

ratos ou coelhos (OUHAYOUN, 1997).

Os enxertos ósseos e substitutos de enxertos ósseos podem derivar de osso vita! ou de osso 

desvitaüzado. Há ainda a possibilidade dos substitutos procederem de materiais não-ósseos com 

composição orgânica ou inorgânica. A FIGURA 1 resume esta classificação (OUHAYOUN, 1997).

Se definirmos enxerto ósseo com.o a transplantação de tecido ósseo com células vitais, so

mente os enxertos autógeno e alógeno fresco ou crio-preservado, podem ser considerados enxertos 

ósseos verdadeiros. Pois, no momento em que o material ósseo é processado, ou seja, desminerali

zado, liofilizado e esterilizado ocorre morte celular e alteração da estrutura original. Isto é válido para 

0 osso alógeno congelado/seco (FDB.A) e osso alógeno desmineralizado,/congelado,/seco (DFDB,A). 

Neste caso. não estamos mais trabalhando com enxe,'to alógeno mas com biomaterial derivado do

 ̂Que se realiza ou funciona íora da localização normal. 
5 Que se realiza ou funciona em sitio idêntico.
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OSSO. Da mesma forma, não podemos utilizar o termo enxerto xenógeno para o material derivado do 

boi, por exemplo, porque o termo biomaterial derivado de osso bovino é mais apropriado 

(OUHAYOUN, 1997).



FIGURA 1- Enxertos ósseos e substitutos de enxertos ósseos.

i?

Material Não-Ósseo

ENXERTOS ÓSSEOS E , 
SUBSTITUTOS DE EMXERTOS 

OSSEOS

Orgânico

Inorgânico

Dentina
Cemento
Colágeno
Coral

Gesso Paris 
Fosfato de cálcio -  HA 
Cerâmicas 
Polímeros

Osso Desvitalizado 
(congelado seco)

Materíaf Derivado do Osso

Osso humano: FDBA* e 
DFDBA**
Osso bovino

Osso Vital

Enxertos Autógenos

Intra-Ora! Extra-Oral

Enxertos Alógenos

i
Crio-preservados

Coáguio osseo 
“Misíura” óssea 
Área de tüber 

y Sitio de extração 
Rebordo edêntuio 
Torus
Ramo/cotpo de mandíbuia 

l.Sinfise

t
Calota craniana 
Crista üiaca 
Costela 
Tibia

* Osso alógeno congelado/seco ** Osso alógeno desmineralízado/congelado/seco

Ponte: Adaptado dg Ouhayouf!, !997.
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2.1,1 Enxerto ósseo autógeno 

0  enxerto ósseo autógeno é obtido do próprio receptor. Dentre todos os tipos de enxertos, é 

considerado o que mais consea'a células viáveis (ROSENBERG & ROSE, 1998). Contém células 

tronco osteoprogenitoras e osteoblastos ativos, e cicatriza-se através da osteogênese. Além disso, 

não apresenta problemas potenciais de diferença de histocompatibilidade  ̂e nem risco de transfe

rência de doenças (BRUNSVOLD & MELLONIG, 1993). É considerado, ainda, o melhor material 

para reconstrução dos rebordos maxilares e mandibulares (OUHAYOUN, 1997).

Podem ser removidos de sitios intra ou extra-bucais nas formas particuladas ou em blocos, Os 

sitios intra-bucais mais comumente utilizados são áreas de tuberosidade maxilar, sitios de extação, 

rebordo edêntuio, tórus, corpo e ramo de mandíbula e área de sinfise mentoniana (ROSENBERG & 

ROSE, 1998). A calota craniana, crista ilíaca, costela e tíbia são exemplos de sítios de remoção 

óssea autógena extra-bucal. Ambos os sitios de extração óssea autógena apresentam o inconveni

ente de um segundo campo cirúrgico. A remoção extra-bucal exige ainda internação hospitalar, au

mento da morbidade, equipe muldisciplinar e por essas razões apresenta custo mais elevado (TRI

PPLET & SCHOW, 1998).

0  enxerto autógeno de áreas doadoras intra-bucais é comprovadamente uma das técnicas 

m.ais realizadas atualmente em Implantodontia. As regiões mais utilizadas são a sinfise e o cor

po/ramo mandibular. 0  uso dessas possibilidades cirúrgicas está crescendo entre cirurgiões buco- 

m.axilo-faciais, periodontistas, implantodontistas e clinicos que praticam a reconstrução do rebordo 

visando a futura colocação de implantes (TRIPPLET & SCHOW. J 998).

A região do corpo/ramo mandibular apresenta inúmeras vantagens, como área doadora, sobre 

a região de sinfise. Essa última, apesar de ser reconhecidamente uma área com facilidade para 

remoção de boas quantidades de enxerto (MONT.AZEM et al,, 2000) está melhor indicada para situ

ações onde 0 osso enxertado possa ser colocado particulado (elevação do seio maxilar), ou em 

situações que sejam requeridos blocos mais espessos do que as lâminas removidas do corpo/ramo 

(POLIDOSMARINI, 2001).

® Capacidade de um tecido ou de um órgão de doador ser aceito por um receptor permanecendo funcional.



As reconstruções em regiões estéticas, freqüentemente, requerem aumentos ósseos tanto no 

sentido horizontal quanto vertical. Entretanto, a crista alveolar não proporciona uma cavidade natural 

para manter enxertos particulados, como ocorre em enxertos no selo maxilar. A utilização de enxer

tos particulados para a região anterior requer a colocação de membranas de regeneraração óssea 

guiada (ROG), com o Intuito de manter o enxerto em posição, permitindo a formação óssea. A des

peito do número crescente de membranas de RGO utilizadas no decorrer dos anos 90. os resultados 

ainda carecem de comprovação a longo prazo, e são de dlficll reprodução em larga escala (POLIDO

& MARINI. 2001).

0  alto risco de complicações clínicas, com membranas de regeneração óssea guiada, é moti

vo de preocupação na utilização dessa técnica. Em caso de deiscência de tecidos moles com expo

sição prematura da membrana, poderá haver o desenvolvimento de dor, edema, e abscesso. Em 

tais situações, a membrana deve ser imediatamente removida, resultando em menor ganho ósseo, 

Embora as membranas possam minimizar a reabsorção de um enxerto ósseo, o seu uso não é inva

riavelmente recomendado, devido aq baixo índice de reabsorção apresentado pelos enxertos em 

bloco de origem mandibular (POLIDO & MARINI, 2001).

Os resultados obtidos com enxertos em, bloco ou lâmina têm sido altamente satisfatórios, sem 

a necessidade do uso de materiais alógenos ou aloplásticos. No entanto, se as dimensões do en

xerto forem inadequadas, ou se o enxerto for particulado, as membranas são úteis para estabilizar 

os grânulos do enxerto, melhorando a cicatrização óssea (RAGHOEB.AR et al..1996).

Os enxertos ósseos em bloco ou lâmina podem ser removidos da sinfise, do corpo ou do 

ramo mandibular. As 3 técnicas mais comumente adotadas são o enxerto em veneer (FIGURA 2), o 

enxerto em. sela (FIGURA 3). e o enxerto tipo onlay (FIGURA 4). Cada tipo de enxerto é empregado 

para aumentar a borda alveolar em direções diferentes, dependendo do tipo do defeito. Por exemplo, 

enxertos em veneer são usados para restaurar defeitos horizontais isolados. Enxertos onlay, para 

corrigir defeitos verticais. Os enxertos em sela podem corrigir defeitos nos sentidos horizontal e ver

tical. Defeitos mais severos, em altura, largura e contorno,podem requerer a associação de técnicas 

(COLLINS, 1992; MOY & P.ALACCI, 2000).
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FIGURA 2- Enxerto em veneer. restauração de defeitos liorizontais isolados

FIGURA 3- Enxerto em sela: restauração de defeitos no sentido vertical e horizontal



FIGURA 4- Enxerto tipo onlay, restauração de defeitos verticais

Moy & Palacci (2000) afirmam que a área doadora deve possuir força e rigidez, assim como 

permitir fixação do enxerto com adaptação segura no local receptor. A região do ramo mandibular 

enquadra-se nesta descrição,

0  enxerto autógeno intra-bucal, apesar da necessidade de um segundo sítio cirúrgico, perma

nece um, procedimento seguro e aplicável clinicamente e deve ser recomendado sempre que possí

vel. Pacientes freqüentemente consente.m a re.moção do enxerto ósseo de sítios intra-bucais. A 

quantidade limitada de osso para enxertia representa a única limitação deste pro- cedimento. Nestas 

situações, torna-se necessário recorrer à áreas exfra-bucais, aos “enxertos” alógenos, “enxertos” 

xenògenos ou aos substitutos de enxertos ósseos derivados de material não-ósseo (POLIDO & MA

RINI. 2001).
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2.1.2 Substituto de enxerto ósseo derivado do osso

2.1.2.1 “Enxerto” ósseo alógeno:

a) FDBA e

b) DFDBA

0  “enxerto” ósseo alógeno é obtido e transplantado entre seres de mesma espécie mas gene

ticamente diferentes, ou seja, retirado de um ser humano para ser empregado em outro. São obtidos 

a partir da autópsia, de doadores humanos realizada denti'o de 12 horas após a morte. 0  material é 

liofiüzado após um.a série de passos para processamento físico e quimico, de acordo com as direti"i- 

zes da Associação Americana de Bancos de Tecido (QUADRO 1), e objetiva prevenir a ti-ansmissão 

de doenças (ver item 2.2). Não demonstra qualquer tipo de resposta imune adversa (OUHAYOUN. 

1997).

A grande vantagem para o paciente que utiliza esse substituto de enxerto ósseo é a elimina

ção de uma cirurgia adicional (intra ou extra-bucal). Pode apresentar-se nas formas: congelado/seco 

(FDBA) ou desmineralizado/congelado/seco (DFDBA). Bancos de tecidos são os responsáveis pela 

comercialização deste tipo de material (OUHAYOUN. 1997).

a) Osso Humano Congelado/Seco - FDBA (freeze-dried bone)

Esse biomaterial (mineralizado) foi introduzido na terapia periodontal em 1976 (MEU^ONIG et 

al-, 1976). É um material fundamentalmente osteocondutor -  prxesso pelo qual o enxerto não ativa 

0 crescimento ósseo, mas age como um arcabouço para que o próprio osso natural do paciente 

cresça sobre ele. Na maioria das vezes, o enxerto è reabsorvido e substituído por novo osso 

(BOYNE. 1993). 0  material ainda é utilizado, mas as pesquisas demonstram que FDBA associado 

ao osso autógeno ê mais eficaz no preenchim.ento ósseo, que quando utilizado de forma isolada 

(MELLONIG. 1991).

b) Osso Humano Desmineralizado/Congelado/Seco - DFDBA (decalcified freeze-dried bone)

0 biomaterial DFDBA sofre processo de desm.ineralização. com ácido hidrocloridrico, que ex

põem as proteinas ósseas morfogenéticas -  BMPs Hà dúvidas a respeito da dcati^ização dos en-

 ̂Macro-molécuías solüvds, localizadas na matriz extra-celular do osso, que induzem células mesenquimais indiferen
ciadas a diferenciarem-se em células formadoras de osso.
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xertos DFDBA. Alguns autores afirmam que essa ocon-a através da osteoindução (BOYNE, 1993; 

MELLONIG & BOWERS, 1990), Este processo envolve células pluripotenciais provenientes do osso 

natural circundante ao enxerto. Essas células são recrutadas e diferenciadas em células formadoras 

de osso. Na maioria das vezes, o “aloenxerto” é reabsorvido pelo osso receptor. Esse processo re

generativo é induzido pelas BMPs e talvez por outros fatores de crescimento liberados pelo próprio 

enxerto (ELLIS, 1991; SPAMPATA, WERTHER, HAUSCHKA. 1992).

Alguns autores, porém, não estão convencidos que a osteoindução realmente ocorra, e afir

mam que 0 DFDBA pode cicatrizar-se através da osteocondução. Outros ainda, acreditam que a 

cicatrização ocon-a pela associação da osteoindução e osteocondução (BRUNSVOLD & MELLONIG, 

1993).

DFDBA fornece maior preenchimento ósseo que o FDBA (MELLONIG & BOWERS, 1990) e 

apresenta as seguintes propriedades vantajosas: segurança (mínima chance de infecção cruzada), 

disponibilidade, osteoindução e osteocondução (BRUNSVOLD & MELLONIG, 1993).

Urist & Strates (1970) demonsfraram que quando o enxerto era desmineraliza

do/congelado/seco aumentava muito seu potencial osteogênico. A remoção da porção mineral do 

osso é 0 fator crucial. Esse processo expõem as BMPs, ou outras proteínas do enxerto, e estimulam 

a formação de novo osso através da osteoindução.

Apesar das evidências histológicas, em humanos, indicarem que o DFDBA promove formação 

de novo osso, alguns pesquisadores e clinicos começaram a questionar a utilidade desse material 

ao obterem, resultados frustrantes e menos previsíveis (BECKER, BECKER, CAFFESSE, 1994; BE

CKER et a!., T995b; BECKER et al., 1996; PINHOLT et a!., 1992). Uma explicação para tais fracas

sos é que 0 materia! pode variar de lote para lote. Os bancos de ossos, responsáveis pela comercia

lização do material, não verificam a quantidade específica de BMPs nem o nível da capacidade in

dutora dos enxertos que vendem. Além disso, a qualidade do enxerto não é padronizada (RO

SENBERG & ROSE, 1998).
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QUADR01: Preparação do DFDBA

1. Remoção do osso cortical de maneira estéril. Os ossos longos são as fontes de enxertia óssea 
alógena periodontal. 0 osso cortical é o material de escolha por ser menos antigênico que o osso es-

_____________ ponjoso e apresentar maior concentração de proteínas indutoras._____________
2.0 osso é cortado em partículas de 500 pin a 5 mm. Esta fragmentação aunr̂ nta a eficácia

___________ dos processos de desengorduramento e desmineralização do enxerto.___________
3.0  material de enxerto é imerso em álcool etílico 100%, ou em solvente similar, por 1 hora para 

remoção de gordura que pode inibir a osteogénese. Além disso, o álcool etílico e outros agentes de- 
sengordurantes apresentam atividade anti-virótica. Este procedimento pode ser feito várias vezes.

4 .0  osso cortical é triturado e peneirado para obtenção de partículas de aproximadamente 250 a 
750 iim. Partículas desse tamanho promovem osteogénese, enquanto que partículas menores que 

125 lam podem promover uma reação de corpo estranho e serem rapidamente reabsorvidas.
5. Desmineralização em 0,6 ou 0,5 N de ácido hidrodorídrico pâ a remoção do cáldo e exposi

ção das proteínas ósseo-indutoras. Esse passo não é executado se o produto final desejado for osso 
mineralízado/congelado/seco -  utilizado em aplicações ortopédicas ou ou em drurgias orais quando a

estabilidade estrutural é necessária.
6 .0  osso é lavado em solução tampão de fosfato de sódio para remoção do ácido residual.

7 .0  osso cortical é congelado em temperatura de -80°C durante 1 a 2 semanas para intenrom- 
per 0 processo de degradação. Durante esse periodo, os resultados de culturas baderianas, testes 
sorológicos, e testes de antígeno e anticorpo são analisactos. Caso alguma contaminação seja en

contrada, 0 osso é descartado ou esterilizado com métodos adicionais e selado em embalagens á vá
cuo.

0  processo de congelamento e secagem remove mais que 95% da água contida no osso e pre
serva três prindpais características: tamanho, solubilidade e integridade química. Embora esse pro

cesso destrua todas as células tornando o enxerto não-viável, ele apresenta as vantagens de redução 
____________________ da antígeniddacte e consevação a longo-prazo __________________

Fonte: Adaptado de Melloníg, 1998

Esta falta de padronização pode ser observada em um estudo de Schwartz et al (1996), que 

obtiveram DFDBA de seis bancos de ossos e de lotes diferentes de um mesmo banco. Eles avalia

ram, em ratos, a capaddade indutora de formação óssea, do material, a partir do segundo mês pós- 

implantação. Os autores encontraram que preparações diferentes do material variavam o tamanho 

da partícula óssea e as propriedades índutoras (embora, neste estudo, o tamanho da partícula não 

pareceu ter nenhuma relação com a capacidade indutora do material). Além disso, os lotes variavam 

muito nas suas capacidades individuais de formação óssea e cartilaginosa. Tais inconsístêndas 

foram também visíveis entre dois lotes de um mesmo banco, onde um, demonstrou alguma atividade
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osteoindutora, e o outro, nenhuma. Esses mesmos achados sâo suportados por outros estudos 

(BECKER etal., 1995a; SHIGEYAMAet al., 1995).

A quantidade de BMP, no material, é claramente importante. Em um estudo, implantou-se, em 

tecido muscular de ratos, DFDBA de quatro bancos de ossos. A análise histológica dos sítios, após

21 dias, revelou uma grande quantidade de partículas de DFDBA não vitais retidas e uma quantida

de insignificante de nova formação óssea. Quando os enxertos, provenientes dos mesmos bancos 

de tecido, foram implantados adicionados de 10 mg de BMP, com proteínas não colagenosas, a 

análise dos sítios demonstrou quase 96% de nova formação óssea (BECKER et al., 1995a).

A demora na obtenção do tecido ósseo doador após a morte, as condições de armazena

mento impróprias, ou outros fatores do processamento podem ter papel significante na bioatividade 

da preparação final do DFDBA. Os efeitos importantes desses fatores podem ser observados em 

estudos que comparam produtos preparados laboratorial e comercialmente (BECKER et al., 1995a; 

SHIGEYAMA etal., 1995).

A idade, o sexo e a história médica dos cadáveres doadores podem também afetar a atividade 

osteogênica dos materiais. Alguns estudos determinaram que a quantidade ideal de BMP necessária 

para afetar o crescimento ósseo seria de 10 ng / 40 mg do peso úmido do enxerto (SATO & URIST, 

1984).

2.1.2.2 “Enxerto” xenógeno:

a) Osso Bovino e

b) Coral Natural -  cariDonato de cálcio (derivado de material não-ósseo)

0 “enxerto” xenógeno é obtido e transplantado entre seres de espécies diferentes. Existem 

duas fontes disponíveis de “xeno-enxertos” utilizados como substitutos ósseos: osso bovino e o coral 

natural. As técnicas de processamento são diferenciadas para cada uma das espécies, mas ambos 

fornecem produtos finais bioeompativeis e estruturalmente similares ao osso humano (AlCHEL

MANN-REIDY & YUKNA, 1998).

a) Osso bovino



22

0 osso bovino é material comumente utilizado nos procedimentos de enxertia. 0 material tem 

atraído novamente interesses como material alternativo ao FDBA ou ao DFDBA, devido ao decrés

cimo de indivíduos que aceitam receber “enxertos” alógenos em função da possibilidade de trans

missão de doenças (ver item 2.2). Os “enxertos” xenògenos são osteocondutores e apresentam a 

grande vantagem da pronta disponibilidade (OUHAYOUN, 1997).

Uma revisão de Irteratura de Cross (1957), relata esforços antigos na utiliz^ão de osso bovi

no em defeitos ósseos ou rio tratamento bucal. 0 material foi utilizado pioneiricamente em 1934, na 

fonma cozido em pó, em experimento animal com defeitos periodontais confeccionados cirurgica

mente. Em 1956 utilizava-se os pun/m, osso bovino tratado onde removia-se lipídios, tecido conjun

tivo e proteínas. Um ano depois, Cross (1957) relatou 4 casos utilizando osso bovino tratado com 

etíleno-diamino, similar ao os pun/m.

0  Boplant®, osso bovino processado por detergente e clorofórmio-metanol para reduzir o 

conteúdo de lipídeo, lavado, desinfetado em solução anti-séptica e congelado/seco, foi primeira

mente utilizado em humanos em 1966. Trataram-se 60 defeitos periodontais infi-a-ósseos (sem gru

po controle). Seis enxertos esfoliaram. Obteve-se uma redução média de 4 mm de profundidade de 

sondagem em um período de 12 meses (SCOPP, KASSOUNY, MORGAN, 1966).

0 mesmo material foi testado por Anrocha, Wittwer, Gargiuio (1968). Criaram-se pequenas ca

vidades cirúrgicas na maxila e mandibula de cães que foram preenchidas com fragmentos de Bo

plant. Os defeitos dos grupos controles mantiveram-se vazios. A análise histológica demonsti-ou que 

0 osso bovino apresentou-se intacto e circundado por novo osso durante 180 dias. Os autores ques

tionaram 0 potencial osteogênico deste material, uma vez que a fonnação óssea obtida nos sítios 

confroles foram similares às àreas experimentais.

0  uso clínico indiscriminado do Boplant, em humanos, comercializado em grande escala, foi 

frustrante, resultando em falhas e rejeições rotineiras, provavelmente porque esses materiais utiliza

vam detergentes químicos para extî ação dos componentes orgânicos. Tais detergentes mantinham 

proteínas xenogênicas residuais que produziam reações adversas e resultados clínicos inaceitáveis. 

0 material foi subseqüentemente retirado do mercado (EMMINGS, 1974; COHEN et ai., 1994).

Este fato induziu Emmings (1974) a submeter o produto à desmineralização em ácido fórmico 

a 5% por 1 semana, em temperatura ambiente. Implantou-o subperiostalmente nas superfícies vesti

bulares da mandíbula, e subcutâneamente em 4 cães sacrificados em 1, 2 e 4 meses. 0 material
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incorporou-se à nova formação óssea, e o Boplant passou a ser classificado como material bem 

tolerado, não-reabsorvivel e osteocondutor.

Estes resultados foram posteriormente confirmados quando implantou-se Boplant em alvéolos 

de extração em càes, e para aumento de rebordo em humanos. 0  potencial osteogênico do Boplant 

desmineralizado não pareceu ser maior, porém, que o Boplant mineralizado (OUHAYOUN, 1997).

Estudos mais recentes, utilizam osso bovino inorgânico (com componentes orgânicos com

pletamente removidos) e livre de patógenos (COHEN et al., 1994). 0  substituto de enxerto ósseo 

xenogênico, descrito como hidroxiapatita derivada do boi, composto por carbonato apatita, é natu

ralmente poroso e 100% aistalino; é desengordurado e o colágeno removido ®. Devido à sua estrutu

ra natural, é comparável física e quimicamente à matriz óssea mineralizada humana (AICHELMANN- 

RE1DY&YUKNA,1998).

Dois casos foram descritos em 1993, de pessoas, com defeitos em rebordos edêntulos, que 

receberam o biomaterial. Análises histológicas de biópsias removidas aos 4,5 meses, demonstraram 

partículas de material xenogênico em contato intimo com o novo osso fomiado, ou seja, havia au

sência de tecido fibroso ou espaço interposto entre o biomaterial e o novo tecido (CALLAN & RO- 

HRER, 1993). Esse resultado não é obtido com a hidroxiapatita (HA) sintética (AICHELMANN- 

REIDY&YUKNA,1998).

Thaller et al (1993) e Thaller etal (1994) enxertaram o mesmo material em calvária de coelho. 

Analisou-se histologicamente, entre a segunda e décima-segunda semanas pós-enxertia, e obser

vou-se grande quantidade de neo-formação óssea. Algumas áreas, em 12 semanas, apresentaram- 

se com osso nâo-vitai. Nos sítios controles, uma quantidade mínima de formação óssea não permitiu 

0 fechamento do defeito.

0  mesmo osso bovino inorgânico, porém adicionado com colágeno foi testado, em 1996, 

em defeitos infra-ósseos experimentais em cães. 0 ganho ósseo foi avaliado após 6,18 e 36 sema

nas. A análise demonstrou significante formação óssea nos sítios implantados com o material ós

seo. Nos sítios controles observou-se uma regeneração óssea insignificante. Nenhuma quantifica

ção, porém, foi utilizada para avaliar o total de nova formação óssea (CLERGEAU et al., 1996).

8 Bio-Oss - Osteohealth Co, Shirley, NYe OsteoGraf- CeraMed Corp., Lakewood, CO. 
ä Bio-Oss Collagen Sponge®, E. Geistlich Söhne AG, Wdhusen, Switzerland.
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0 osso bovino disponível comercialmente é prxessado de fornia que o produto final seja 

osso natural mineral, sem o componente orgânico. Esse último é removido através de processo 

químico ou ténmico. A estrutura remanescente assemelha-se à HA e se mantém altamente porosa, 

similar ao osso esponjoso. A vantagem do produto em relação aos outros substitutos ósseos é que 

se trata de produto natural capaz de fornecer componentes estruturais similares aos do osso huma

no (JARCHO, 1981).

Atualmente, a HA bovina disponível é desproteínizada, mantendo sua estrutura microporosa 

natural que sustenta células mediadoras da reabsorção. Característica essa importante, caso o bio

material seja substituído por novo osso (JARCHO, 1981).

b) Coral natural - carbonato de cálcio (derivado de material não-ósseo)

0  esqueleto de Coral Natural utilizado como substituto de enxerto ósseo é do gênero Porítes, 

obtido do Grande Recife de Ban-eira de Coral na Nova Caledónia. Após a coleta do material, ele é 

deixado secando ao sol por alguns dias. Em seguida, elimina-se a porção orgânica através de trata

mento ultra-sônico e esteriliza-se em autoclave durante 60 minutos em temperatura de 131® C 

(OUHAYOUN, 1997),

0  esqueleto de Coral consiste de carbonato de cálcio (99%) na forma de aragonita e o 1% 

restante é composto de material orgânico: aminoàcidos (OUHAYOUN, 1997). Trata-se de material 

poroso com o diâmetro do poro variando entre 100 um e 200 um similar à porosidade do osso es

ponjoso (GUILLEMIN et al., 1987). É biocompatível e reabsorvível, ao contrário da HA que é deriva

da do mesmo coral, através da conversão pelo calor, mas é não-reabsorvível. 0  material apresenta 

um alto potencial osteocondutor (PIATTELI, PODDA, SCORANO, 1997), nenhum potencial indutor 

(OUHAYOUN, 1997) e quando comparado a outros substitutos ósseos produz resultados clínicos 

similares (GAO et al., 1997; KIM et al., 1996; MORA & OUHAYOUN, 1995).

2.1.3 Substitutos de enxertos ósseos derivados de material não-ósseo

2.1.3.1 “Enxertos” aloplásticos:

a) Cerâmicas de fosfato de cálcio (HA e p-TCP),

b) Coral natural (carixjnato de cálcio) e
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c) Polímeros

a) Cerâmicas de fosfato de cálcio

0 complexo fosfato de cálcio, geralmente utilizado em cirurgias periodontais. inclui a hidroxia- 

patita (HA)' porosa e densa, e o Beta fosfato tricálcico (p-TCP). Eles são biomateriais sólidos obti

dos a partir da trituração dos fosfatos (OUHAYOUN, 1997).

• A hidroxiapatita (HA):

Os biomateriais de hidroxiapatita podem aparecer sob duas formas: densa e porosa. A HA 

densa é um substituto de enxerto ósseo não reabsorvivel. Alguma reabsorção poete ocorrer quando 

se utiliza a forma porosa do biomaterial (OUHAYOUN. 1997).

Alguns estudos, em animais, demonstram que ocorre formação óssea ao redor da HA densa 

quando implantada em defeitos ósseos (WAGNER. WAHLMANN. HEIDEMANN, 1987; HOOGEN- 

DOORN et al.,1987), mas quando utilizada em sítios ectópicos, a osteoindução não é observada 

(NAAMAN BOU-ABBOUD et al., 1994). Biópsias realizadas em humanos, após a implantação de HA 

densa em defeitos ósseos periodontais, evidenciaram nenhuma atividade osteogênica desse materi

al (FROUM et al.. 1982).

A HA porosa forneceu resultados similares ao Coral Natural (MORA & OUHAYOUN. 1995), 

DFDBA (BOWEN et al.. 1989), e FDBA (BARNETT et al.. 1989) em estudos clínicos que analisaram 

redução da profundidade de sondagem e formação óssea em defeitos ósseos periodontais pareados

Um estudo revela dados em favor da HA densa (KREJCI et al., 1987) e outro (OREAMUNO et 

al., 1990) conclui que a HA porosa apresenta melhores resultados quando comparada ao DFDBA. 

Existe necessidade de outros estudos longitudinais e de multicentro. para que os resultados possam 

ser comparados.

É controversa a capacidade da HA porosa de aumentar a formação óssea em sítios ortotópí- 

cos. Em um estudo (OUHAYOUN et al., 1992) o material pareceu retardar a cicatrização óssea. Em 

outî o, a HA porosa aumentou somente um pouco a formação óssea quando comparada aos sítios 

conti-oles sem material de preenchimento (ETTEL et al., 1989). Enquanto muitos outî os estudos, 

sem sítios conb̂ oles, mostî am alguma formação óssea na utilização do material em sua fornia poro

sa (STAHL & FROUM. 1987; KENNEY etal., 1986; CARRANZAet al.. 1987).
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• p-fosfato bicàlcico;

0  p-fosfato tricàlcico é produzido a partir do fosfato de cálcio em pó, misturado ao naftaleno e 

submetido a temperaturas elevadas entre 1000® C e 2000° C, permitindo que ele se funda em uma 

massa sólida. 0 naftaleno evapora, deixando espaços dentro da cerâmica que fornece uma estrutu

ra porosa ao material (SNYDER et al., 1984).

Poucos estudos clínicos foram realizados utilizando esse biomaterial, e entre eles, nenhum 

utilizou protocolo de pesquisa rigoroso: sem estudo controle e somente dois com re-aberturas 

(STRUB et al., 1979; SNYDER et al., 1984). Apesar disso, a maioria deles indica redução na profun

didade de sondagem e algum ganho ósseo (BALDOCK et al., 1985).

b) Coral natural (ver 2.1.2.2)

c) Polímeros

0  poli-metil-metacrilato (PMMA) é um substituto de enxerto ósseo, não-reabsorvivel, bem tole

rado pelos tecidos receptores. Fornece resultados favoráveis quando implantado em defeitos infra- 

ósseos (YUKNA, 1990). 0 material não apresenta potencial osteoíndutor, mas mostra propriedades 

osteocondutoras (EPPLEY, SADOVE, GERMAN, 1990).
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22 Prevenção e transmissão de doenças através de tecido humano e bovino contami
nados

A possibilidade de transmissão de doenças, apesar de remota, através do sangue e tecidos 

contaminados é o motivo de preocupação na utilização dos substitutos de enxertos ósseos alógenos 

e xenògenos.

Duas doenças são consideradas de risco na transplantação alógena: AIDS e doença de 

Creutzfeldt-Jakob (CJD) -  e uma para a transplantação de osso xenógeno: encéfalopatia espongi- 

forme bovina (BSE). As duas últimas pertencem a um grupo de doenças que afeta o sistema nervo

so central.

2.2.1 Risco dè transmissão de doenças e métodos preventivos

2.2.1.1 AIDS

A síndrome da imuno deficiência adquirida pode ser transferida para pacientes receptores de 

transplantes de rins, coração e figado, assim como, enxertos de pele (ANGERMAN & JEPSEN, 

1991) e enxertos ósseos contaminados (SIMONDS et al., 1992).

0 primeiro passo na tentativa de evitar a infecção é uma projeção rigorosa dos doadores po

tenciais e omissão dos doadores de alto risco, através de: revisão médica e social, teste de anticor

po e antigeno ao vírus do HIV, autópsia, exame acurado dos linfonodos (janela imunológica). Se 

esses procedimentos forem cuidadosamente aplicados, o risco de contaminação é, aproximada

mente de 1 para 6 milhões (BUCK, MALININ, BROWN, 1989).

Existem cerca de 150 bancos de ossos nos Estados Unidos, mas somente 60 sâo vinculados 

à Associação Americana de Bancos de Tecidos.

Melloníg, Prewett, Moyer (1992) mostraram que o osso cortical, com o vírus do HIV ou já in

fectado com a doença, ao ser deixado em partículas pequenas e processado segundo as normas do 

DFDBA (0,6 N HCI e 0,025% de agente antivírus), torna-se livre da contaminação viral. Porém, es

ses autores mencionam que algumas amostras de osso cortical, obtidas de doadores infectados, 

podem atestar falso negativo.

0 vírus do HIV em 1985, foi transmitido a pacientes que receberam osso congelado fî esco de 

doador soro-negativo. 0 doador morreu em outubro de 1985, e dele foram removidos e distribuídos 

4 órgãos e 54 outros tecidos. Sete pacientes que receberam órgãos não processados ou osso fresco
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foram infectados. Nenhum dos receptores de tecidos processados foram contaminados. Essas téc

nicas de processanfiento, porém, não fomecem segurança total contra o risco de contaminação ao 

vlrus{SIMONDS etal., 1992).

0  vírus do HIV é firágil ao aquecimento em condições laboratoriais, e no estado líquido é de

sativado em minutos, mas no estado congelado/seco, a desativação pode levar muitas horas, o que 

acan̂ etaria destruição das proteínas ósseas morfògenéticas e desnaturação do colágeno 

(OUHAYOUN, 1997).

Concluindo, nenhum dos métodos de esterilização óssea parecem ideais, devido a redução 

das qualidades t)iológícas do enxerto, toxicidade ou desativação insuficiente do vírus (ASPENBERG. 

JOHNSSON. THORNGREN, 1990). Isto significa que para se obter uma desativação completa dos 

agentes contaminantes. existem chances de uma destruição total das propriedades biológicas do 

osso alógeno ou xenógeno (OUHAYOUN. 1997).

Isso explica porque o osso desmineralizado/congelado/seco, comercializado, não fornece a 

capacidade osteogênica do osso desmineralizado descrito por Urist (BECKER et al., 1995a).

2.2.1.2 Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD)

A idade para aparecimento da CJD depende do momento em que o enxerto for introduzido. 0 

período de latência para surgimento dos primeiros sintomas é de 59 meses, em média, podendo 

varia- entre 19 e 120 meses (ESMONDE et al., 1993). A doença caracteriza-se pela excitabilidade, 

coceiras, ataxia e finalmente paralisia e morte. 0  diagnóstico é confirmado somente após autóp

sia, com 0 cérebro demonstrando alterações espongifonmes e formação de placas amielóides (LA- 

PLANCHE etal., 1994).

Presume-se que o paciente que desenvolva CJD, tenha recebido material enxertado de um 

indivíduo ou indivíduos que morreram da mesma doença (ESMONDE et al., 1993). 0 agente causai 

é incomum (PRUSINER. 1993), diferente de bactéria e vírus, e demonstra resistência extraordinála 

à fervura, à radiação gama e UV. ao tratamento com formaldeído, solventes orgânicos e álcool 

(WELLS &WILESMITH. 1995).

Incapacidade de coordenação dos movimentos musculares voluntários. Pode fazer parte do quadro clínico de numero
sas doenças do sistema nervoso.
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A doença é transmitida, experimentalmente, de humanos para animais, e de uma variedade 

de animais para outros animais, através da inoculação de tecido nervoso contaminado (ASHER et 

al., 1993). Este fato faz aumentar a hipótese da possitólidade de transmissão de encéfalopatia es- 

pongifbrme bovina (BSE) a partir de um substituto de enxerto ósseo bovino para um receptor huma

no (OUHAYOUN, 1997).

Os Centî os de Cont̂ oles de Doenças e a Administî ação de Droga e Alimento (PDA) foram no

tificados de um paciente nos Estados Unidos e quatî o pacientes na Espanha com CJD após proce

dimento de transplante de dura máter No entanto, existem relatos de 10 casos (de um total de 12) 

de implantação de dura mâter associada a CJD. A empresa fornecedora do produto relatou que seus 

procedimentos de coleta e processamento de dura máter após 1® maio de 1987, foram revisados 

para reduzir o risco de tî ansmissão da doença. Inexiste relato de CJD em pacientes que receberam 

0 material processado após essa data (OUHAYOUN, 1997).

Os receptores dos enxertos contaminados podem pemianecer com risco de desenvolver a 

doença por pelo menos 8 anos seguidos ao procedimento de enxertia (OUHAYOUN, 1997). Existe 

um intervalo prolongado e inevitável entî e o uso do material contaminado e o reconhecimento do 

risco de CJD. Os protocolos para assegurar que os tecidos alógenos não sejam derivactos de indiví

duos que mon-eram de CJD não são plenamente confiáveis (ESMONDE et al., 1993).

Enti-e 1963 e 1985, aproximadamente 10.000 crianças receberam homfrônios de crescimento 

humano. Cinco casos de CJD foram relatados nos Estados Unidos, e muitos outros em diferentes 

países (ESMONDE et al., 1993). Outi-os casos de tî ansmissão iatrogênica foram descritos com a 

implantação de córnea alogênica e instî umentos cirúrgicos mal esterilizados (OUHAYOUN, 1997).

Prevenção de CJD

A seleção rigorosa do doador e a exclusão da doença são quase impossíveis. 0 teste final 

que confimia a presença do agente b-ansmissor do CJD exige o efeito da inoculação de amostras de 

tecidos doadores dentro de um animal receptor. As taxas de transmissão em não-primatas são bai

xas, e 0 tempo de sobrevivência é geralmente longo: 15 a 30 meses. Não existe, até hoje, nenhum

”  A mas externa e espessa das três camadas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal: Lyodura0, Braun Mel
sungen, AG.
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sinal de contaminação de CJD capaz de projetar potenciais doadores, uma vez que somente a 

biópsia do cérebro post morten pode identificar encéfalopatias degenerativas (ASHER et al., 1993).

Propõem-se a eliminação ou a inativaçâo do agente contaminante a fim de reduzir ou eliminar 

a transmissão de CJD através dos biomateriais derivados de osso humano. A Organização Mundial 

da Saúde recomenda 3 métodos particulares de esterilização do material, embora reconheça que a 

inativaçâo total do agente causai não seja garantida (OUHAYOUN, 1997):

•  Autoclavar em 134“ C a 138® C durante 18 minutos ou em 132® C durante 1 hora;

• Manter em solução de hidróxido de sódio, 1M durante 1 hora a 20® C;

• Manter em solução de hipoclorito de sódio (pelo menos a 2%) durante 1 hora em 20® 

C.

Não há, até os dias atuais, nenhum caso relatado de transmissão de CDJ através de material 

derivado de osso humano. Mas, deve-se considerar que o periodo de latência para surgimento dos 

primeiros sintomas é de 59 meses, em média, podendo variar entre 19 e 120 meses. Este fato re

presenta grande dificuldade na detecção dos pacientes contaminados (ESMONDE et al.. 1993).

A ocorrência de encéfalopatias degenerativas em indivíduos expostos a material alógeno su

gere a necessidade de uma análise criteriosa da relação riscos/benefícios proveniente dessa técnica 

(ESMONDE etal., 1993).

2.2.1.3 Encéfalopatia espongifomie bovina (BSE) ou doença da “vaca louca”

Quando o material para enxertia tiver origem bovina, as mesmas considerações feitas ao 

material de origem humana, permanecem verdadeiras, com algumas pequenas diferenças:

• os animais devem ser selecionados de rebanhos não expostos à encéfalopatia es- 

pongiforme bovina desde 1980, e sem evidências de alimentação com carne infectada 

ou alimentação com ossos (OUHAYOUN, 1997).

Na Grã-Bretanha, um rebanho expós-se ao agente causador da doença através da ingestão 

de alimentos derivados de ruminantes e carne com osso. A BSE foi conseqüentemente primeira

mente identificada, em bois, na Grã-Bretanha em novembro de 1986. Em junho de 1987 nove casos 

da doença tinham sido confirmados, e em novembro de 1994,138.359 casos de BSE foram regis

trados (OUHAYOUN, 1997).
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A doença é transmitida, experimentalmente, de humanos para vários tipos de animais, mas 

por razões óbvias não existem evidências registradas da contaminação de animal para humano 

(OUHAYOUN, 1997). Mas, Smith et al (1995) relataram 3 casos de encéfalopatia espongiforme em 

fazendeiros que tiveram contato com rebanhos afetados com a doença da “vaca louca”.

Não existe, até os dias atuais, nenhum caso relatado de transmissão da doença da “vaca lou

ca” através da utilização de material derivado de osso bovino (OUHAYOUN, 1997).

Deve-se lembrar ainda, que o osso bovino mineral inorgânico oferece a vantagem da impossi

bilidade de transmissão de doença devido a remoção completa dos elementos orgânicos do material 

(CALUN&ROHRER, 1993).
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2.3 Processo fisiológico de formação e reabsorção do tecido ósseo

Os enxertos ósseos tornaram-se um dos procedimentos mais freqüentemente realizados nas 

cirurgias reconstrutivas. 0  grande número de opções de reconstrução gerado devido aos avanços 

na cirurgia crânio-facial, criaram a necessidade de grande quantidade de osso doador e de técnicas 

que penmitam a transferência de material ósseo para áreas distantes. 0  conhecimento da fisiologia 

de transferência e cicatrização óssea, acompanhado da literatura experimental de sobrevivência do 

enxerto, irão fomecer as bases para obtenção de melhores resultados na aplicação clínica.

Enquanto a maioria dos tecidos apresenta capacidade limitada de regeneração e cicatrização 

através da formação de um tecido cicatricial, o tecido ósseo encontra-se em estado constante de 

regeneração e substituição. Além disso, é capaz de utilizar esses processos pa"a reconstruir osso 

sempre que uma injúria ou transplantação forneçam um estímulo para iniciar tais eventos (MAN- 

SON.1994).

Embora o osteoblasto tenha sido descrito em 1864, a sua caracterização como o tipo de cé

lula específica que irá orientar a formação e a manutenção do tecido ósseo não ocorreu até a meta

de do século XX. Marchand postulou, em 1901, que o osteoblasto era derivado de células mesen

quimais pluripotentes, mas foram necessários muitos anos para que estes mecanismos fossem re

almente aceitos (BASSET & ANDREW, 1972).

Macewen, em 1881, foi o pioneiro clínico na enxertia óssea através da reconstrução do úmero 

de uma criança. Ele acreditava que o osso continha algumas células osteogênicas que, após a 

transferência, resultavam em nova formação óssea (BURCHARDT, 1987).

A antiga questão de como o osso se forma foi amplamente discutida nos últimos dois séculos. 

A vasta literatura existente nos mostra que muito ainda precisa ser conhecido a respeito da comple

xa fisiologia da cicatiização desse tecido (PROLO & RODRIGO, 1985).

2.3.1 Caracteristícas estruturais do tecido ósseo

A arquitetura óssea é caracterizada como cortical ou esponjosa (HEIPLE et al., 1987). 0 osso 

cortical apresenta uma estî utura compacta densa e forma as superfícies dos ossos planos e longos. 

A unidade estî utural do osso cortical é o osteon no qual um osteócito está cenft-almente localizado
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em uma lacuna e é circundado por camadas concêntricas de osso com suas estruturas de vasos 

sangüín«)s e canal haversiano (MULLIKEN, KABAN, GLOWACKI, 1984).

A estrutura do osso esponjoso é mais al)erta, consiste de trabéculas, espaços abertos, e es- 

pículas, e é altamente vascularizada. Nas trabéculas grandes, os osteócitos também encontram-se 

nas lacunas, de forma similar ao osso cortical. No osso esponjoso, a combinação dos espaços e . 

trabéculas com suæ estruturas vasculares e a gordura é denominado de osso medular. Diz-se que 

os eixos das trabéculas sâo geralmente orientados perpendiculannente ao estresse das forças ex

ternas, assim como ao ponto de apoio dos pesos e à contratura dos músculos (MULLIKEN, KABAN, 

GLOWACKI, 1984).

0 osso consiste de componentes orgânicos e inorgânicos (MARTIN, NG, SUDA, 1989). Apro

ximadamente dois terços do peso ósseo é material inorgânico (sais de cálcio), e o restante é basi- 

caníiente matriz de proteína fibrosa (colágeno). Os osteócitos manufaturam o tecido osteóide que 

mineraliza-se, e por essa razão, essas células ficam circundadas por lamelas ósseas concêntricas 

(THOMPSON & CASSON, 1970).

Friediaender (1987) denominou a proporção que existe entre a formação nomrial de osso e a 

reabsorção de “cido de remodelamento”. Quando a formação é equivalente à reabsorção, o proces

so é chamado de “equilibrado”. Quando os eventos causam ativação ou inativação de um dos pro

cessos, a proporção é denominada de “desequilibrada”. Tanto os fatores locais como sistêmicos 

governam o equilíbrio e o grau de velocidade desses processos. Quando a massa óssea é constan

te, a reabsorção e a formação são equivalentes, e a situação é representativa da “homeostasia”.

A formação de osso ocon'e quando osteoblastos, derivados do endósteo, periósteo ou fontes 

induzidas, são influenciados a produzir tecido osteóide, que é subseqüentemente mineralizado 

(FRIEDLAENDER, 1987). Os osteócitos pereistem como osteons, circundados por osso e nutridos 

pelos sistemas haversianos, e mantém seus meio ambientes através de formação e reabsorção 

adicionais tanto de mineral como de matriz (HOBAR & BYRD, 1990).

A reabsorção do osso é realizada pelos osteoclastos, células gigantes multinucleadas. Os 

osteoclastos removem parte do mineral e da matriz, e depois desaparecem (HOBAR & BYRD, 

1990).
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2.3.2 Processo fisiológico de formação do tecido ósseo: ossificação membranosa e endocon- 

dral

0  tecido ósseo é derivado do mesênquima por meio de processos fisiológicos de ossificação 

membranosa ou endocondral. Dependendo do mecanismo de formação, o osso é classificado como 

membranoso ou endocondral - FIGURA 5 (BASSET & ANDREW, 1972).

A ossificação endocondral envolve a criação prévia de um modelo cartilaginoso, o qual é então 

substituído por novo osso. A matriz cartilaginosa calcifica-se através do processo de invasão vascu

lar. Esse processo de invasão leva para a área, células mesenquimais indiferenciadas que são indu

zidas a se diferenciarem em osteoblastos. 0 tecido osteóide é produzido e mineralizado fomiando 

espículas do trabeculado ósseo. 0 trabeculado ósseo é organizado em tramas (entrelaçamento) 

ósseas e posteriormente em osso compacto (ALBREKTSSON & ALBREKTSSON, 1978; AL- 

BREKTSSON, 1980).

FIGURA 5- Processo fisiológico de formação do tecido ósseo: ossificação membranosa e en
docondral.

EMBRIÃO 

MESÊNQUIMA

DSSO MEMBRANOSO OSSO ENDOCONDRAL «
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' ' ' " ▼' ' '

“ T “  ^
Condr^astos

Osteòcitos Condrócitos
i

Ossos do Crânio Osteoblastos

▼
Osteócitos

mmmmmê
Ossos Longos

Fonte: Adaptado de Manson, 1994

A formação de osso membranoso, de forma contrária, não exige a cartilagem precursora. As 

células mesenquimais da membrana diferenciam-se diretamente em osteoblastos. Essas células
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formam o tecido osteóide que é subseqüentemente convertido em osso mineralizado. Aaedita-se 

que os processos de cicatrização, tanto do osso endocondral como do membranoso, seguem as 

mesmas seqüências ontológicas especificadas em seus desenvolvimentos, ou seja, formação óssea 

realizada diretamente por osteoblastos (osso membranoso) ou de um modelo prévio cartilaginoso 

(osso endocondral) (Î ANSON, 1994-PM).

Os ossos endocondrais incluem os ossos longos do esqueleto, a crista iliaca, as costelas, 

as vértebras, e a base do aânio. Os ossos membranosos incluem a abóboda craniana, a maioria 

dos ossos da face, e a clavícula. Certos ossos, assim como a mandíbula, o esfenóide, o temporal e 

os ossos occipitais apresentam mecanismos duplos de formação -  QUADRO 2. 0 côndilo mandibu

lar origina-se de fonte endocondral, contudo o ramo, corpo e processo coronóide apresentam forma

ção intra-membranosa (FRIEDLAENDER, 1987).

QUADRO 2- Ossos de origem membranosa, endocondral e de formação dupla.
Osso Membranoso Osso Endocondral Osso de formação dupla

Abóboda craniana Ossos longos Mandtbuia
Maiona dos ossos da face Crista ilíaca Esii&nóide

Cíawícula  ̂  ̂ í Costela Teflfiporai

1 Vértebras 
Base do crânio

Occipital

Fonte: Adaptado de Manson, 1994

2.3.3 Sobrevivência de enxertos ósseos membranosos e endocondrais 

Em 1932, Carter demonstrou que um enxerto ósseo pode reter sua estrutura calcificada até 

mesmo se não estiver em contato com tecido ósseo do hospedeiro, mas somente em contato com 

tecido mole (apud BURCHARDT, 1987). Mowlem, em 1941, concluiu que a sobrevivência do osso 

dependia acima de tudo da nutiição que o enxerto recebia após sua ti-ansferênda (MOWLEM, 1963).

Peer (1951) interessou-se por analisar a relação entre a origem dos enxertos ósseos e o tipo 

do teddo do hospedeiro com o qual o enxerto estava em contato. Conclui que os ossos de origem 

membranosa sobreviviam melhor que costela e crista iliaca (origem endocondral). As células, nos 

enxertos ósseos com pequena capaddade regenerativa (origem mebranosa), eram dotadas de uma 

capacidade persistente de reter sua matiz calcificada sem levar em consideração o contato com 

tecido ósseo, enquanto que células dos enxertos ósseos com alta capacidade regenerativa (origem
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endocondral), não apresentavam esta habilidade a menos que o enxerto estivesse em contato com 

osso vivo. Peer enfatizou ainda, a importância da nutrição na sobrevivência das células transplanta

das, e declarou que a maioria da nutrição ocorre por difusão.

Smith & Abramson (1974) examinaram o destino de enxertos de origem membranosa (região 

fronto-parietal) e endocondral (crista ilíaca) implantados subcutaneamente e subperiostalmente em 

24 coelhos. Encontraram após 1, 3, 6 e 12 meses que os enxertos membranosos mantiveram ou 

aumentaram seus volumes em todos os períodos de tempo, independente do sítio receptor. Os en

xertos endocondrais mostraram evidências de reabsorção e após 1 ano apresentaram-se com ape

nas 25% de seus volumes iniciais, independente do sítio receptor. Histologicamente, ambos os tipos 

de enxertos indicaram características similares e quase que totalmente substituídos por novo osso 

após 12 meses. A diferença foi que os enxertos membranosos mantiveram a arquitetura e os endo

condrais foram transformados em uma fina casca de osso lamelar. Eles concluíram que a fonte doa

dora foi um fator importante na sobrevivência do enxerto, e postularam que ossos mantidos sem 

condições de estresse (pressão e tensão), como o crânio, teriam melhores chances de sobrevivên

cia em um sítio da mesma natureza. Ossos sujeitos ao estresse, assim como a crista ilíaca, neces

sitavam de pressão e tensão contínuas para sobreviver.

Zins e Whitaker (1983) confirmaram que enxertos endocondrais sofrem processo de reabsor

ção muito maior que os enxertos membranosos. Os autores analisaram o comportamento desses 

dois tipos de enxertos instalados subperiostalmente no crânio de 7 macacos e no focinho de 15 co

elhos. Encontraram após 5 meses que, nos dois tipos de animais experimentais, o enxerto membra- 

noso manteve seu volume numa extens^ muito maior que o enxerto endocondral. Ao final do expe

rimento, a perda de volume dos enxertos endocondrais, nos coelhos, foi 3 vezes maior que dos 

membranosos (65% endocondral X 19,5% membranoso) e nos macacos cerca de 4 vezes maior 

(88% endocondral X 17% membranoso).

Dado e Izquierdo (1989) estudaram o fenômeno da reabsorção em enxertos ósseos aposicio- 

nais (em bloco e particulado) de origem membranosa (calvária) e endocondral (crista iliaca), em 17 

coelhos, após 8 e 21 semanas da cirurgia. 0 osso particulado membranoso e endocondral nâo se 

manteve como enxerto aposicional. 0 osso em bloco membranoso e endocondral passou por um 

processo significante de reabsorção (o volume dos enxertos endocondrais diminuiu 78% e dos 

membranosos 50%). Os autores acrescentam que esse estudo evidenciou os mesmos resultados
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obtidos na experiência clínica onde ambos os tipos de enxertos ósseos aposicionais apresentam 

perda significante de volume.

Hardesty e Marsh (1990) realizaram estudo em 46 coelhos para avalia’ enxertos ósseos apo

sicionais com diferenças na origem embriológica (membranoso ou endocondral), na morfologia (uni 

ou bicortical) e na orientação (posição da cortical em relação ao sítio receptor). Dados qualitativos e 

quantitativos foram analisados durante dois períockDS de tempo: 1,5 e 3 meses. Os enxertos mem- 

branosos (calvária) mantiveram ou aumentaram seus volumes, após 3 meses, enquanto enxertos 

endocondrais (crista ilíaca) reabsorveram. 0 número de corticais e a orientação dos enxertos unicor- 

ticais não influenciaram a manutenção dos mesmos. Histologicamente, os enxertos de origem mem

branosa e endocondral apresentaram diferenças grandes na configuração da arquitetura. Os autores 

hipotetizaram que a origem embriológica dos enxertos ósseos pode não ser o fator principal para as 

diferenças enconti'adas. Parece que a arquitetura do enxerto, que está relacionada à sua origem, 

poderia ser a responsável por essas diferenças na reabsorção de enxertos ósseos aposicionais em 

focinhos de coelhos. A cortical dos enxertos endocondrais era mais fina e a camada esponjosa mais 

facilmente penetî ada pela invasão vascular. Dessa maneira ocorria maior reabsorção e por essa 

razão menor persistência de volume.

2.3.4 A cicatiização dos ossos da face

Durante anos aaeditou-se que a cura de fraturas nos ossos da face ocoma atî avés do meca

nismo de cicatiização fibrosa. Perren (1979) e Perren & Cordey (1980) previamente revelaram que, 

se os ossos estiverem perfeitamente adaptados e sob alguma compressão, ocorre cicatiização ós

sea primária. A formação de osso direta feita por osteoblastos foi observada previamente á invasão 

do tecido vascular.

Thaleer e Kawamoto (1990) usaram análises clínicas a partir de osteotomias de sítios de fratu

ras para documentar que a cicatiização observada era na maioria dos casos óssea, apesar de al

gumas vezes não se mineralizar suficientemente para ser radiopaca.

Rever et al (1991) em modelo com coelho, também demonsti’aram que a correção facial en

volveu cicatiização óssea verdadeira, ás vezes com um percursor de cartilagem, similar a formação 

óssea endocondral. A produção de cartilagem poderia ser relacionada á movimentação ou á lacuna 

(gap) cicatiicial. A cicatiização fibrosa ocorreu em ossos da face quando a lacuna enti-e as exti-emi-
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dades ósseas excedia vários milímetros, especialmente se o osso fosse fino ou se houvesse tecido 

mole interposto. Na maior parte das vezes, porém, a cicatrização ocon̂ eu com formação óssea.

As condições exigidas pela cicatrização óssea primária de aproximação, compressão e fixa

ção estável são melhores fornecidas pela fixação rigida, através de placas e parafusos de fixação 

que fornecem estatHlidade de forma tri-dimensional (ver item 2.8).
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2.4 Enxerto ósseo autógeno- características histológicas e cicatríciais

2.4.1 Características histológicas do enxerto autógeno após transplantação

A seqüência de etapas que seguem à transplantação de um osso consiste de uma série de 

eventos histológicos básicos que variam dependendo das características do enxerto (cortical ou 

esponjoso), do grau de vascularização (vascularizado ou nâo-vascularizado), e das características 

do sítio receptor (FRIEDLAENDER, 1987; CRAFT & SARGENT, 1989; HOBAR & BYRD, 1990).

Os enxertos autógenos esponjosos e corticais, histologicamente, apresentam três diferenças: 

(1) os enxertos esponjosos são revascularizados mais rapidamente e de fonria mais completa que 

os enxertos corticais: (2) a “creeping substitution” do osso esponjoso (processo no qual o tecido 

vascular invade o enxerto, levando consigo osteoblastos que depositam novo osso), inicialmente, 

envolve uma fase de formação óssea aposicional, seguida por uma fase de reabsorção, enquanto os 

enxertos corticais sofrem um processo de “creeping substitution” contrário; (3) os enxertos esponjo

sos tendem a cicatrizarem-se completamente com o tempo, enquanto os enxertos corticais penna- 

necem como um agregado de osso necrótico e osso viável (BURCHARDT, 1983).

A incorporação do enxerto é definida como o processo de envolvimento entre um complexo 

formado por células velhas necróticas e o osso novo viável. 0 complexo responsabiliza-se tanto pela 

reabsorção do tecido neaótico como pelo crescimento de novo osso (BURCHARDT, 1983).

A incorporação dos enxertos corticais consiste em parte da produção de novo osso, e em 

parte da penrianência de áreas com reabsorção incompleta do osso necrótico, que tornanvse, ape

sar da sua não-viabilidade, porções permanentes do enxerto remodelado (BOYNE, 1970b; BER- 

NICK etal., 1989).

Alguns autores acreditam que exista diferenças substanciais no modelo de incorporação dos 

enxertos corticais e esponjosos (THOROGOOD & GRAY, 1975; BURCHARDT, 1983; BURCHARDT, 

1987). Os enxertos esponjosos, em virtude de suas estruturas abertas, aaedita-se que sejam mais 

rapidamente e completamente revascularizados, tanto como resultado final das re-anastomoses com 

os vasos sangüíneos do sítio receptor, como pela invas^ do enxerto de vasos do tecido inflamatório 

no sítio do hospedeiro (BURCHARDT, 1983; BURCHARDT, 1987; HEIPLE et al., 1987). Os osteo

blastos, desenvolvidos a partir de células osteogênicas precursoras, começam a produzir novo osso, 

aumentando a densidade do enxerto. Os osteoclastos, então, aparecem para reabsorver áreas de
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OSSO na:rótico, reduzindo a densidade do enxerto rumo à normalidade (BURCHARDT, 1983; BUR- 

CHARDT, 1987).

Os enxertos esponjosos passam por cicatrização mais completa que os corticais. 0  processo 

de reparo envolve 2 fases. A maior parte do remodelamento ocorre na fase final, responsabilizando- 

se por alterações severas no volume e na aparência do material enxertado (BURCHARDT, 1987).

Burchardt (1987) comenta que a diferença mais aparente na cicatrização histológica dos en

xertos esponjosos e corticais é o grau de velocidade da vascularização. Os vasos entram, inicial

mente, no enxerto cortical no 6“ dia, e o processo de vascularização total pode levar 2 meses. De 

forma contrária, nos enxertos esponjosos, o mesmo processo pode esta’ finalizado em 2 a 3 dias. A 

maior diferença ê que, os enxertos corticais dependem da reabsorção osteodástica ao longo dos 

canais harvesianos e de Volkmann, para permitir que o crescimento vascula’ penetre na estrutura 

cortical densa, e inicie o processo de vascularização. Nesses enxertos, a fase aposidonal da dcatri- 

zação inicia 2 a 3 meses após a drurgia, enquanto que nos enxertos esponjosos o processo aposi

donal é visto muito mais cedo.

0 processo de incorporação do enxerto é função do leito receptor e depende do intimo con

tato deste com o teddo doador, e da interdepencfênda dos processos de (1) fornecimento de células 

osteoprogenitoras pelo sitio do enxerto; (2) inidação do estímulo que faz estas células serem dife

renciadas em osteoblastos: (3) osteocondução e osteoindução; e (4) propriedades biomecânicas do 

enxerto (BURCHARDT, 1983).

0 processo de invasão de novo teddo, feito por vasos sangüíneos ao longo de canais pré- 

existentes ou nâo, no osso transplantado foi denominado de “Schieichender ersatz" por Axhausen. 

Posteriormente, esta frase alemã foi traduzida literalmente como “creeping substitution”, para des

crever 0 processo dinâmico de reconstrução e de cicatrização do enxerto ósseo (RAY, 1972b). Para 

0 propósito de discussão o termo “aeeping substitution” será utilizado para descrever as atividades 

reparadoras temporárias por meio das quais o osso novo viável substitui o osso necrótico.

A “creeping substitution” representa a osteocondução, e o enxerto serve como arcabouço no 

qual 0 novo osso é depositado. Esse processo também ocon-e em arcabouços de materiais não- 

biológicos (aloplásticos) e materiais biológicos não-viáveis (alógenos e xenògenos) (URIST, 1972).

0 processo da osteoindução refere-se à capacidade de porções do osso do enxerto, agirem 

como indutores locais para células indiferendadas do sítio receptor diferendarem-se em osteoblas-



41

tos. Fatores ativos liberados por componentes do enxerto, e mais provavelmente por componentes 

da matriz (assim como as proteinas ósseas morfogenéticas -BMP) estimulam células sensitivas no 

sitio receptor a invadir o enxerto e inicia' a atividade osteogênica (URIST et al., 1968; URIST, DE- 

LANGE, FINERMAN, 1983; MULLIKEN, KABAN, GLOWACKl, 1984; BERNICK et al.. 1989; MARK 

et al., 1990). Alguns estudos indicam que a proteína morfogenética, na matriz óssea, aumenta a 

diferenciação celular. Osteoblastos sols'eviventes do enxerto podem produzir osso diretamente por 

eles mesmos, representando a osteogênese (IWATA & URIST, 1972; URIST & HERNANDEZ, 

1974).

Muitos autores aaeditam que a influência do estresse (movimentação) no enxerto ósseo seja 

importante tanto para a manutenção a longo prazo de seu volume como para a iniciação do proces

so osteogênico. 0  conceito da necessidade do estresse e sua relação com a preservação do volume 

e da resistência do enxerto foi previamente descrito por Wolff e é conhecido como “Lei de WolfT 

(FRIEDLAENDER, 1987).

A ação do estresse nos enxertos corticais e esponjosos varia de acordo com o período de 

tempo estudado. Os enxertos corticais. inicialmente, sofrem processo de reabsorção osteoclástica, 

posterionmente, seguida pela formação óssea. Com os enxertos esponjosos, há formação inicial de 

osso, e a resistência do enxerto permanece relativamente constante ou levemente maior enquanto 

os elementos do osso necrótico são reabsorvidos (HEIPLE et al., 1987; PELKER & FRIEDLAEN- 

DER, 1987). A resistência dos enxertos corticais chega a metade da resistência inicial após a reab

sorção osteoclástica, enquanto que a resistência dos enxertos esponjosos é preservada (BUR- 

CHARDT, 1987).

2.4.1.1 Caracteristicas histológicas primárias da cicatrização de enxerto ósseo autógeno fres

co

As caracteristicas histológicas do processo cicatricial dos enxertos autógenos esponjosos e 

corticais, durante as primeiras duas semanas, sâo similares: evidencia-se sangue coagulado sobre o 

enxerto que previne perda sangüínea, e o enxerto é o foco de uma resposta inflamatória caracteri

zada pelo crescimento de vasos invadindo o mesmo. A partir da segunda semana, um tecido de 

granulação fibroso torna-se predominante no enxerto, o número de células inflamatórias diminui, e a 

atividade osteoclástica aumenta (ENNEKING et al, 1975). Algumas células periféricas são mantidas
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pela difusão de nutrientes dos tecidos moles circundantes do hospedeiro. Até essa fase, existe pou

ca diferença entre o processo cicatridal dos enxertos ósseos esponjosos e corticais (BURCHARDT, 

1987).

2.4.1.2 Caracteristícas tiistológicas secundárias da dcatrização de enxerto ósseo autógeno

esponjoso

Os enxertos ósseos esponjosos diferem dos corticais pelo grau de revascularização obtido 

ati'avés do mecanisnx) de “creeping substitution”, e pela integralidade da cicatiização. Muitos auto

res sugerem que a revascularização dos enxertos esponjosos pode ocorrer denti’o de horas após a 

enxertia, como resultado de re-anastomoses entî e os vasos do hospedeiro com aqueles do enxerto. 

Dependendo da espéde, os enxertos esponjosos podem estar totalmente cobertos com vasos em 2 

dias, e a revascularização totalizada em 2 semanas (BURCHARDT, 1987).

A invasão de vasos sangüineos faz com que células mesenquimais primitivas diferenciem-se 

em células osteogênicas. É ainda conti-overso se as células osteogênicas são descendentes das 

células enxertadas ou as células do hospedeiro são induzidas pelo enxerto. Porém, tanto doador 

como receptor podem contiibuir para a nova população celular (BURWELL, 1966; AMSEL & DELL, 

1971; ELVES & PRATT, 1975; GRAY & ELVES, 1979).

Nos enxertos esponjosos estas células osteogênicas diferenciam-se, inidalmente, em osteo

blastos que revestem as margens do osso ti-abeculado necrótico e depositam teddo osteóide no 

núdeo centi'al do mesmo. Assim, ocorre um aumento inidal na radiopaddade do enxerto. Subse

qüentemente, 0 núdeo do osso neaótico é gradualmente reabsorvido pelos osteodastos, e percebe- 

se um decrésdmo gradual na radiopaddade geral do enxerto esponjoso. Ao mesmo tempo, ele

mentos medulares hematopoiéticos acumulam-se no osso enxertado. Dessa maneira, o enxerto 

esponjoso é integralmente dcati'izado - o osso necrótico é completamente substituído por osso novo 

viável (URIST &MCLEAN, 1952).

2.4.1.3 Características histológicas secundárias da dcatização de enxerto ósseo autógeno

cortical

A diferença histológica mais aparente enti"e a dcati-ização do enxerto esponjoso e o cortical é 

0 grau de velocidade pelo qual este último é revascularizado. Geralmente, o enxerto cortical não é
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penetrado pelos vasos sangüíneos até o 6® dia. A completa revascularização geralmente ocorre 

dentro de 1 a 2 meses, pelo menos 2 vezes o período exigido pelos enxertos esponjosos. Este atra

so pode ser atribuído à estrutura do osso cortical, uma vez que a penetração vascular do enxerto é 

originalmente o resultado da reabsorção osteoclástica periférica e infiltração vascula dos canais de 

Volkmann e haversianos (ENNEKING et al., 1975).

A segunda diferença histológica entre enxertos esponjosos e corticais é que a cicatrização do 

material cortical é primeiramente iniciado pelos osteoclastos mais que petos osteoblastos. 0 agrega

do de osso necrótico e osso viável no enxerto cortical basicamente permanece inalterado até que os 

estágios catabólicos e anabólicos do reparo tenham sido completados. Alterações menores 

podem aumentar a proporção de novo osso ao tecido neaótico. Assim, enxertos esponjosos tendem 

a ser completamente cicatrizados, enquanto enxertos corticais tendem a permanecer como uma 

“mistura” de osso neaótico e osso viável (ENNEKING et al., 1975).

2.4.2 Propriedades biomecânicas dos enxertos óss«)s

A resistência de um enxerto ósseo pode estar relacionada ao seu processo de cicatrização. 

Enxertos esponjosos são cicatrizados por um processo que, inicialmente, forma novo osso nas su

perfícies ósseas neaóticas. Um estudo prévio mostra que a necrose óssea não alterou a resistência 

mecânica do osso. Por essa razão, enxertos esponjosos inidalmente fortaleddos com a adição de 

novo osso; passam a ter a resistênda mecânica da área enxertada normalizada, após a remoção do 

núcleo de osso necrótico (ENNEKING et al., 1975).

De forma contrária, os enxertos corticais são cicatrizados inidalmente pelo aumento da ativi

dade osteoclástica e diminuição da atividade osteoblástica. 0 efeito acumulado diminui a massa e a 

radiopacidade do material e concomitantemente aumenta a porosidade intema. 0  resultado final é o 

enfraquedmento mecânico do enxerto. No modelo experimental, enxertos de osso cortical estavam 

40% menos resistentes que o normal, entre as 6 semanas e 6 meses após o enxerto, com a porosi

dade interna do enxerto aumentada. Por 1 a 2 anos após o enxerto, a porosi-

'2 Processo metabólico destrutivo, por meio do qual células do organismo transfomiam substâncias complexas em 
outras mais simples.

'3 Conjunto de fenômenos bioquímicos que se processam no organismo vivo, destinados à regenerar, a partir de sut»- 
stâncías simples; a matéria viva que se gasta durante a fase metabólica do metabolismo.
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dade, a força mecânica, e as densidades radiográficas foram iguais àquelas de um osso normal 

(BURCHARDT & ENNEKING. 1978).

Estudos indica-am que o mecanismo de cicatiização em humanos é o mesmo que em cães, 

mas 0 processo de cicatiização em humanos demora 2 vezes mais. Além disso, um segmento de 

enxerto cortical humano perde mais ou menos a metade de sua resistência nos primeiros 6 meses, 

se mantém durante outi"os 6 meses, e diminui sua resistência durante o 2* ano. Com o passar do 

tempo, a mistura de osso viável e osso necrótico, em ambas espécies, aproxima-se da resistência 

do osso normal. Esta conclusão é suportada por observações que mosti-am que as falhas por fadiga, 

em humanos, ocorrem 6 a 18 meses após a enxertia e depois disso sâo infreqüentes (ENNEKING, 

EADY, BURCHARDT, 1980).

Por essa razão, clinicamente deve-se proteger os segmentos de enxertos durante o intervalo 

crítico no qual a fase reabsortiva sobrepõe a fase aposicional. Desconhece-se, precisamente, quan

do estas fases críticas xonrem em humanos, embora o tempo de aparecimento provavelmente varie 

em função da idade, da capacidade de cicatiização fisiológica, e de acordo com o tipo, tamanho e 

localiz^ão do enxerto (BURCHARDT, 1983).

2.4.3 Contiibuição do enxerto e do hospedeiro para a cicatiização óssea

A incorporação de um enxerto pode ser considerada uma função tanto das células do hospe

deiro como das células viáveis remanescentes denti'o do enxerto (RAY, 1972a; ALBREKTSSON, 

1980). 0 grau de participação de cada população de célula é incerto, embora a falha no ti'ansplante 

de células viáveis retarda o grau de incorporação e cicatiização. As células osteogênicas ti'ansplan- 

tadas podem ser derivadas de quati-o fontes: (1) do periósteo; (2) da zona inti-acortical; (3) do en- 

dósteo; e (4) damedula.

• Periósteo: muitos estudos têm indicado que as células nos enxertos com periósteo, 

sobrevivem e são capazes de osteogênese (URIST & McLEAN, 1952; KING, 1976). 

Observou-se em enxertos sem periósteo, ati'asos na união enxerto-hospedeiro, dimi

nuição na formação do calo, e ati'aso na iniciação da “creeping substitution”. De modo 

contî ário, em um estudo experimental enxertos com periósteo resultaram, em alguns 

casos, em completa ossificação (KING, 1976).
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•  Zona intracortical: alguns osteócitos podem sobreviver à transplantação através da 

difusão de nutrientes por canaliculos. Estudos in vitro têm mostrado que, mesmo sem 

a presença de um fluido, alguns osteócitos podem sobreviver mais de 24 horas. Em

bora os osteócitos não possam sofrer mitoses para fomecer uma população de célu

las osteogênicas, o fato de alguns ostódtos sobreviverem dentro do córtex do enxerto, 

sugere a sobrevivência (permanência) de outras células potencialmente osteogênicas. 

Assim, pré-osteoclastos e/ou pré-osteoblastos podem sobreviver à transplantação e 

iniciar a “creeping substitution’ (DELEU & TRUETA, 1965). Outra investigação sugere 

que célula intracorticais apresentam somente uma pequena paticipação, especial

mente na formação óssea (GRAY & ELVES, 1979).

• Endósteo e medula: a facilidade com que o endósteo e as células medulares do en

xerto ganham acesso aos nutrientes foi comprovado em um estudo de Amsel & Dell 

(1971). Se as células do endósteo e da medula apresentam papel equivalente na os- 

teogênese, ainda não se sabe. Estudos sugerem que as células do endósteo e o es- 

troma medular produzem juntos, mais da metade do novo osso. enquanto que as cé

lulas hematopoiéticas da medula não trazem contribuição significante à formação ós

sea (GRAY & ELVES, 1979).

• Contribuições do hospedeiro: a sobrevivência de um enxerto ósseo depende princi

palmente do hospedeiro, uma vez que os elementos citológicos do enxerto, compara

tivamente, não apresentam atividade (são inertes). Além disso, as contribuições do 

periósteo, endósteo, da região intra-cortical e medular do osso do hospedeiro são si

milares àquelas do enxerto (BURCHARDT, 1983).

Alguns fatores envolvidos no sucesso da enxertia óssea são; a idade do receptor, o sítio do 

enxerto, e a intensidade do trauma empregado na cirurgia. Watson-Jones (1955) relatou um deaés- 

cimo de tecido cicatricial ao redor de defeitos ósseos após grande pressão com brocas e inrigação 

inadequada. 0  trauma cirúrgico deve ser reduzido para aumentar a sobrevivência do osso trans

plantado. Parrish (1973) relatou que uma resposta osteogênica mais forte é obtida em leito ósseo, e 

que 0 leito esponjoso é superior ao leito cortical para o processo de enxertia.
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2.5 “Enxerto” ósseo alógeno: características histológicas, imunológicas e cicatríciais

Os “enxertos” alógenos sâo utilizados como fonte imediata de material de sut)stituiçâo óssea. 

Dois fatores fazem a incorporação dos “aloenxertos” mais difíceis e menos previsíveis quando com

parados aos autoenxertos: (1) a resposta imunológica aos componentes do tecido ti'ansplantado é 

maior devido a disparidade genética enti-e o doador e o hospedeiro (teoricamente, quanto maior a 

disparidade genética, maior é a resposta do hospedeiro e mais difíd! é a incorporação e sobrevivên

cia do enxerto): (2) os mecanismos de preservação do enxerto (técnicas de desmineralização, liofili- 

zação e esterilização) alteram os elementos do mesmo. As células morrem em resposta a maioria 

das técnicas de preservação e por essa razão reduzem a capxidade do enxerto de agir em sua 

capacidade produtiva óssea nonmal (WATROUS & ANDREWS, 1989).

2.5.1 Características histológicas do “enxerto” ósseo alógeno após tî ansplantação

A incorporação dos “enxertos” alógenos difere, em vários pontos, da incorporação dos enxer

tos autógenos. 0  crescimento vascular e a formação óssea, nos “aloenxertos”, apresentam-se de 

forma mais lenta e menos completa. Além disso, tendem a ser caracterizados pela presença de mai

or atividade de reabsorção (GOLDBERG & LANCE, 1972; KING, 1976; BURCHARDT & ENNEKING, 

1978).

A resposta histológica inicial do hospedeiro frente a um “enxerto” alógeno fresco é similar 

àquela para um enxerto autógeno. Ao final da primeira semana, uma resposta inflamatória pode ser 

vista na periferia do enxerto. A reação inflamatória alcança o pico de atividade próximo ao final da 

segunda semana, com linfócitos como o principal tipo de célula presente. Durante os próximos dois 

meses, os linfócitos continuam a predominar, e uma barreira fibrosa encapsula o “enxerto” alógeno 

(BURWELL & GOWLAND, 1961; BURWELL & GOWÜ^ND, 1962; BONFIGLIO & JETER, 1972; EL

VES, 1974). A resposta inflamatória pode parar neste ponto ou pode continuar como uma inflamação 

crônica, persistindo por 8 ou mais meses (BONFIGLIO & JETER, 1972; BURCHARDT, 1983).

Os modelos iniciais de regeneração vascular ao redor do “aloenxerto” sâo quase os mesmos 

dos autoenxertos, embora as anastomoses ocorram com pouca freqüência (HAMMACK & EN

NEKING. 1960).
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0  grau pelo qual o enxerto é incofporado ao esqueleto do hospedeiro indica aprovação ou 

rejeição do mesmo. A incorporação com sucesso inclui a fomiação de um “calo” ao redor da junção 

enxerto-hospedeiro, bem como o reparo interno do enxerto. Nova fomiação óssea tem sido obser

vada na periferia do enxerto autógeno durante a primeira semana, com o pico osteogênico máximo 

próximo ao final dela. Um processo similar ocon'e com os “enxertos” alógenos, embora a osteogêne

se possa ser quantitativamente inferior nos criopreservados ou frescos (BURCHARDT, 1983).

Uma vez que o “aloenxerto” inicia a necrose como resultado de insuficiência vascular, aproxi

madamente 4 semanas após a enxertia, uma segunda fase de fonmação óssea pode ser iniciada 

pelo tecido do hospedeiro (ELVES & PRATT, 1975). Esta fase osteogênica secundáia nos “aloen- 

xertos” não ê tão promissora quanto a osteogênese nos enxertos autógenos frescos, uma vez que o 

remodelanrento daqueles, aos 2 meses, ê menos completo, ou seja, com ausência de reabsorção e 

de nova formação óssea (BURWELL, 1976). Oito meses após a cirurgia, a revascularização do 

enxerto não ê tão completa como ê a vascularização dos enxertos autógenos durante o primeiro 

mês pós-enxertia (BURCHARDT, 1983).

2.5.2 Características imunológicas da enxertia óssea alógena

A superioridade clínica e experimental dos autoenxertos sobre os “aloenxertos” tem sido bem 

documentada. 0  enxerto autógeno ê reconhecido como “próprio” ao hospedeiro, enquanto o “aloen

xerto’ e 0 “xenoenxerto” são reconhecidos como “não-próprios”. Este reconhecimento de “não- 

próprio” ê conseqüência da histo-incompatibilídade entre doador e hospedeiro (MICHAELI & 

EPSTEIN, 1971; ELVES & PRATT, 1975; LANGER et aL, 1975) e segue as mesmas regras imuno

lógicas que age sobre qualquer outro sistema de enxerto tecidual (BURWELL, 1966; BONFIGLIO & 

JETER, 1972; BURCHARDT, 1983).

Embora os “enxertos” ósseos alógenos demonstrem uma resposta imunológíca no hospedei

ro, não se conhece o tipo imunológico responsável pela reação. 0 principal componente imunoló- 

gico nos “enxertos” alógenos parece ser a medula. Supõem-se que as células e o soro de denfro do

Relativo à imunologia. Imunologia: ramo da medcina que estuda os mecanismos pelos quais o organismo responde a 
antigenos, recontiece a si o que é estranho a si, e se ocupa ainda, dos aspectos biológicos (observados in vivo), so- 
rológicos (observactos in vitro) e fisico-quimicos dos fenômenos imunológicos.



48

transplante são antigênicos enquanto que a matriz do transplante, que é composta de glicoproteí- 

na, colágeno e mucopolissacarídeo, pode ou não ser antigênica (BURCHARDT, 1983).

A maioria dos estudos considera os antigenos da superficie celular a principal fonte de anti- 

genicidacte, apesar de alguns autores, também considerarem imunogênicos os componentes da 

matriz (POOLE et al., 1980; FRIEDLAENDER, LADENBAUER, CHRISMAN, 1980).

Vários experimentos evidenciam a imunogeniddade óssea quando demonstram reações se

cundárias nos linfonódos, aumento da inflamação nos “enxertos’ alógenos, restes  inflamatórias 

prolongadas e modelos alterados de dcatrização do enxerto. (BONFIGLIO & JETER, 1972).

Em resumo, as evidências experimentais sugerem que o osso é imunogênico, apesar de não 

serem identificados, ainda, os agentes imunógenos (BURCHARDT, 1983).

2.5.3 Mecanismo de rejeição dos “enxertos” ósseos alógenos

A imunidade celular é considerada o fator mais importante na destruição dos “aloenxertos”. As 

respostas imunes humorais são, geralmente, insignificantes na rejeição primária dos mesmos 

(BURCHARDT, 1983).

Anticorpos drculantes não sâ) causa significante de rejeição de “enxertos” ósseos alógenos 

(BONFIGLIO & JETER, 1972). Estudos de Langer et al (1975) demonstraram que o pico da produ

ção de anticorpos citotóxicos aos “aloenxertos” ósseos coindde com o grau máximo da imunidade 

celular.

Friediaender, Strong e Sell (1976), e Muscolo, Kawai e Ray (1976) também relataram a pre

sença de anticorpos dtotóxicos aos “aloenxertos”. A evidênda sugere que os anticorpos são forma

dos para os “aloenxertos” ósseos, mas eles não devem estar envolvidos diretamente na rejeição. 

Outros fatores imunológicos da rejeição podem induir os fatores de ativação quimiotática e osteo- 

dástica, liberados da anafilotoxinas, e as características inflamatórias associadas à vasoconstricção, 

vasodilatação, ao agregado de plaquetas, e á fonnação de trombos (HAUSMANN et al.,1973).

15 Relativo a antígeno, Antigeno: quáquer substância a que, em circunstâncias favoráveis, um indviAio é exposto, e que 
pode produzir uma resposta imunológica específica, com a fomiaçào de anticorpos específicos ou de linfódtos T es
pecificamente sensibilizados, ou ambos.

Que toma imune, produz imunidade.



49

2.6 Biomaterial derivado de osso bovino: “enxerto” xenógeno

Vários biomateriais podem ser utilizados nos procedimentos de aumento do tecido ósseo.

A utilização de enxertos ósseos autógenos, na correção de defeitos de rebordos, é um proce

dimento de rotina previsível. No entanto, apresenta a desvantagem de se fazer necessário um se

gundo campo cirúrgico para remoção do tecido doador. Além disso, mostra níveis de reabsorção 

irregulares que podem fazer com que seja necessária nova cirurgia para con-eção e conseqüente

mente. novos sítios individuais de remoção de osso (KORLOF. NYLEN. RIETZ, 1973).

0  desejo de evitar-se a ciairgia de remoção do tecido doador fez aumentar o emprego dos 

“enxertos” alógenos- principalmente de osso desmineralizado/congelado /seco. Porém, a possibili

dade -  pequena, mas existente - de transmissão de doenças através de sangue e tecidos contami

nados, tem deixado muitas pessoas receosas quanto á utilização desse material, apesar de nenhum 

caso ter sido documentado, até hoje, a respeito de material congelado/seco (KORLOF, NYLEN. 

RIETZ, 1973).

Os materiais aloplásticos apresentam-se em quantidades ilimitadas e com estabilidade de 

volume, mas não ficam incorporados ao novo osso; estão associados a altos índices de infecção e a 

maioria deles (exceto a hidroxiapatita) causa reação de corpo estranho e eventual encapsulamento 

(HOLMES, 1979; THALLER et al., 1990).

Estas substâncias não apresentam as características químicas e cristalinas do osso mineral 

(carbonato apatita) que são determinantes críticos da resposta biológica. A hidroxiapatita sintética 

também difere do osso natural mineral no tamanho dos cristais, na forma e percentual de aistaliza- 

çâo. Essas diferenças químicas e estruturais podem resultar em diferenças na perî onnance biológica 

das substâncias (SPECTOR, 1994). A HA sintética carece de atividade osteogênica sendo melhor 

classificada como material osteocondutor (KENT et al.. 1983; JARCHO, 1986).

0 sulfato de cálcio e o fosfato tiicálcio são duas das substâncias contendo cálcio primeira

mente estudadas. Os problemas desses materiais estão no fato de que geralmente sofrem dissolu

ção flsico-química logo após o processo de enxertia (SPECTOR, 1994).

0  substituto ósseo ideal deveria ser biocompatível, reabsorvível e substituído por novo osso 

(THALLER et al., 1994). Por esses motivos, os materiais compostos de fosfato de cálcio são extî e- 

mamente atî aentes. Eles apresentam similaridades químicas e físicas com o osso humano
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(OHGUSHI, GOLDBERG, CAPLAN, 1989). Essas vantagens sâo confirmadas por vários estudos 

(HOLMES & HAGLER, 1988; THALLER, KIM, KAWAMOTO. 1989; THALLER et al., 1990).

2.6.1 Osso tx)vino mineral inorgânico

Dentre todos os materiais o osso bovino mineral desproteinizado (OBMD) mostra-se com 

propriedades especialmente favoráveis (AlCHELMANN-REIDY & YUKNA, 1998). Trata-se de carbo

nato apatita (THALLER et al., 1994), naturalmente poroso, 100% cristalino (AlCHELMANN-REIDY & 

YUKNA. 1998) e com módulo de elasticidade similar ao osso natural, descrito como hidroxiapatita 

derivada do boi (HÜRZELER et al.. 1997). Devido à sua estrutura natural, é comparável física e qui

micamente á matriz óssea mineralizada humana (AlCHELMANN-REIDY & YUKNA, 1998).

0  material é processado de modo que se remova todo material orgânico e se mantenha a mi- 

croestrutura óssea (CALLAN & ROHRER, 1993). A remoção total de proteínas faz esse material ser 

totalmente destituído de antigenícidade (THALLER et al., 1994), é considerado biocompatível (HÜR

ZELER et al., 1997), e promove crescimento ósseo por dentro de suas cavidades naturais (FUKUTA 

et al.. 1992; KLINGE et al., 1992; SCHLICKEWEI et al., 1993; THALLER et al.. 1993; WETZEL, 

STICH. CAFFESSE. 1995; BERGLUNDH & LINDHE, 1997; HÄMMERLE et al., 1998).

0 material xenógeno facilita a formação óssea na presença de células precursoras osteogêni- 

cas (URIST & McLEAN. 1952; BOYNE, 1970a) e é capaz de ser utilizado em reconstruções ósseas 

alveolares, nas aplicações buco maxilo-faciais (CALLAN & ROHRER 1993).

As partículas de OBMD são bem integradas ao osso regenerado do hospedeiro THALLER et 

al., 1993; HÄMMERLE et al., 1998). isto é, o material está em contato direto com o novo osso, não 

apresenta reação imunológica (COHEN et al., 1994) e depois sofre processo de reabsorção osteo

clástica (HÄMMERLE et al.. 1998).

0 Bio-Oss® é viável em várias formas: esponjoso, fragmentos de cortical. particulado e blo

cos esponjosos cobertos de colágeno A grande vantagem desses materiais sobre os substitutos 

aloplásticos São os grupamentos carbonatos, responsáveis pelo intimo relacionamento do material 

bovino com o osso humano. Além disso, Bio-Oss® particulado apresenta como vantagem adicional.

Bio-Oss®, Geistlich AG, Wolhusen, Switzerland; Bio-Oss® - Osteohealth Co, Shirley, NY e OsteoGraf® CeraMed 
Corp., Lakewood, CO.

Bio-Oss® Collagen Sponge
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maior área de superficie, que faz dele um material com maiores propriedades osteocondutoras 

(BOYNE, 1993). Clinicamente, a forma particulada do Bio-Oss® já foi utilizada com sucesso nas 

técnicas de aumento de rebordo alveolar e de colocação de implantes osseointeyados (SHAFFER, 

1991; BOYNE. 1993).

Pouco foi escrito sobre o efeito do colágeno na regeneração óssea. Trata-se de osso bovino 

inorgânico esponjoso acrescido de 10% de colágeno bovino tipo I (COHEN et al.. 1994). Alguns 

autores, em estudos com animais, relataram que o colágeno gerou uma resposta inflamatória que 

retardou a reconstituição do tecido duro até que o colágeno fosse completamente reabsorvido 

(THALLER etal.. 1994).

A hidroxiapatita bovina compartilha muitas caracteristícas e vantagens com o osso desminera

lizado/ congelado/seco: 1) os pacientes não necessitam de sítio doador próprio. 2) viabilidade de 

quantidade ilimitada de material. 3) material de fácil manuseio e 4) os resultados são previsíveis 

quando aplica-se os princípios cirúrgicos e de esterilização. Porém, o osso xenógeno mineral ofere

ce uma vantagem a mais: a impossibilidacte de ti-ansmissão de doença devido a remoção completa 

dos elementos orgânicos do material (CALLAN & ROHRER. 1993).

2.6.2 Estudos experimentais in vivo utilizando osso bovino mineral inorgânico

Callan e Rohrer (1993) utilizaram OBMD em dois pacientes com defeitos em rebordos edên

tulos. associado á colocação de implantes osseointegrados. Após análise histológica, ambos px i- 

entes demonsti'aram excelentes resultados clínicos com confirmação de fomiação óssea. 0 material 

foi bem tolerado e não causou reação inflamatória adversa. Clinicamente, melhorou-se o contorno 

do rebordo fornecendo sítio favorável á colocação de implantes. Conclusão dos autores: material 

apropriado para procedimentos de enxertia e para tî ansformação em tecido ósseo.

Cohen et al (1994) avaliaram as alterações inflamatórias, causadas no tecido subcutâneo de 

ratos, assxiadas á utilização de enxertos de osso bovino inorgânico. Os anticorpos circulantes das 

proteínas do soro bovino não foram enconti"adas em nenhum animal examinado, e indicou a ausên

cia, sistêmica ou local, de resposta imune mediada por células.

Paul et al enconti-aram nenhuma reação de corpo estî anho. conti'a o biomaterial ósseo bovino, 

quando utilizaram-no em tibias de coelhos durante acompanhamento de 1. 6 e 12 meses. Além dis-
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SO, desCTeveram osteoclastos nas suas lacunas sugerindo remodeiamento ósseo fisiológico ao redor 

das partículas do material (apud HÜRZELER et al., 1997).

Alguns estudos de 1997, avaliaram o OBMD como material de preenchimento em procedi

mentos de regeneração óssea guiada, ná calvária de coelhos. 0  material, coml)inado à memt)rana 

reabsorvível de ácido poliláctico, possibilitou aumento da taxa de formação óssea quando compara

do aos sítios controles preenchidos com sangue (HÄMMERLE et al., 1997; SCHMID et al., 1997).

Hürzeler et al (1997) utilizaram osso bovino mineral inorgânico, em macacos, durante proce

dimento de enxertia no seio maxilar e colocação de implantes osseointegrados. Histologicamente, os 

seios enxertados exibiram significante formação óssea com integração das partículas do osso bovi

no ao novo osso. 0  contato direto de osso mineralizado sobre a superfícies dos implantes foi maior 

naqueles instalados 4 meses após a enxertia, do que naqueles instalados simultaneamente à cirur

gia. Conclusão dos autores: osso bovino inorgânico facilitou a formação óssea e a osseointegração 

dos implantes.

Hämmerte et al (1998) testaram, em macacos, o efeito do OBMD em procedimentos de rege

neração óssea guiada, em defeitos ao redor de implantes osseointegrados. Os resultados demons

traram que 0 material exibe propriedades osteocondutoras e que pode ser usado com sucesso, tam

bém, em defeitos ósseos ao redor de implantes, mas sempre associados á membranas. A utilização 

de membranas de ePTFE, apresentou maior influência no grau de regeneração óssea que o próprio 

substituto ósseo.

Esses achados estão de acordo com outros estudos, nos quais a utilização isolada de enxer

tos ósseos ou materiais substitutos de enxertos ósseos, demonstraram resultados muito inferiores 

àqueles obtidos com os mesmos materiais, porém, combinados á membranas (PINHOLT et al., 

1992; JENSEN etal., 1995).

A utilização do OBMD, na implantodontia, não representa obstáculo para a migração de célu

las ósseas junto á superfície dos implantes. Vários estudos demonstram nenhum contato entre as 

partículas do material e a superfície do implante {BERGLUNDH & LINDHE, 1997; HÄMMERLE et al., 

1998).

A hidroxiapatita bovina merece consideração como alternativa de enxerto para o material aló

geno congelado/seco, principalmente porque é cada vez maior o número de pessoas que não aceita 

receber material alógeno frente ao risco de transmissão de doenças.
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2.7 A fixação rígida na presença de enxertos ósseos aposicionais

Enxertos ósseos aposicionais são amplamente utilizados na restauração e aumento de retxDr- 

dos do sistema esqueleto crãnio-facial. Estudos clínicos e experimentais demonstram, porém, que 

existe geralmente perda significante e imprevisível do volume do enxerto causado pela reat)sorção 

óssea. Este fenômeno tem induzido multas investigações, e suspeita-se que múltiplos fatores sejam 

responsáveis pela sobrevivência do enxerto (HARDESTY & MARSH, 1987; PHILLIPS & RAHN, 

1988; LIN etal., 1990).

0  efeito da fixação rígida na sobrevivência do enxerto ósseo foi estudado por Philips e Rahn 

(1988). Utilizando mandíbula de ovelha como sítio para o procedimento de enxertia, demonstra-am 

uma melhor sobrevivência dos enxertos fixos sobre aqueles sem fixação. Enxertos membranosos 

fixos sobreviveram 10% mais (85% de sobrevivência) que os enxertos membranosos sem fixação. 

Os enxertos endocondrais fixos sobreviveram com 75% de seus volun^s, enquanto os enxertos 

endocondrais sem fixação mantiveram somente 17% do volume. Qualquer movimento entre os os

sos induz a um aumento da reabsorção.

La Trenta et al (1989) em modelo com cães, determinaram que enxertos ósseos “inlays" so

breviviam 10% melhor que os enxertos “onlays”, e que a fixação rígida aumentava a sobrevivência 

sobre aqueles fixos com sutura. A sobrevivência do osso endocondral foi aumentada em 50% e a 

sobrevivência do osso membranoso foi aumentada em 10%. A origem embriológica foi o único de

terminante significante da manutenção do volume nos ossos sobreviventes. Estudos histológicos 

demonstraram união óssea nos enxertos fixos rigidamente, enquanto uma união fibrosa predominou 

nos enxertos com fixação não-rígida.

Os autores acreditam que os efeitos da fixação rigida na sobrevivência do enxerto ósseo pode 

ser explicada de três maneiras: (1) a imobilização favoreceu a vascularização mais rápida; (2) a 

compressão permitiu maior superfície de contato entre o sítio do enxerto e o enxerto, permitindo 

melhor “creeping substitution”, minimizando a fase reabsortiva e estimulando mais cedo o apareci

mento da fase aposicional de cicatiização óssea; (3) a consolidação antecipada do enxerto e o sítio 

receptor permitiram o aparecimento mais cedo da fase aposicional e um aescimento mais eficiente 

de células osteogênicas. Neste estudo, o sítio receptor foi considerado como nâo tendo influência na 

sobrevivência dos enxertos ósseos.
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Phillips e Rahn (1990) avaliaram os efeitos da fixação na revascularização e deposição óssea 

de enxertos ósseos aposicionais membranosos e endocondrais. Eles notaram que, em 2 semanas, o 

osso membranoso demonstrou maior revascularização quando fixo do que quando sem fixação. 0 

resultado oposto foi observado para os enxertos endocondrais, onde a revascularização foi maior 

nos enxertos sem fixação. Outros fatores, além da revascularização propriamente dita, determina

ram a manutenção do enxerto ósseo devido aos resultados variados.

Lin e colaboradores (1990) demonstraram que. em áreas de grande movimentação (fêmur de 

coelho), a fixação rigida aumenta a sobrevivência do enxerto ósseo, enquanto que em áreas de 

baixa movimentação (focinho de coelho), nenhuma melhora na manutenção do volume do enxerto 

foi percebida. Este estudo também confirma observações prévias que enxertos de ossos membra

nosos apresentam maiores sobrevivências que os endocondrais quando colocados em posições 

idênticas e submetidos aos mesmos fatores ambientais locais. Muito importante notar também que 

embora a sobrevivência do enxerto endocondral seja melhorada pela fixação, este fato fez deles 

equivalentes aos ossos membranosos sem fixação. Eles perceberam diminuição na reabsorção, no 

período logo após o enxerto, com a fixação rígida (o período mais importante para perda de osso) e 

acreditam que esta exerce sua influência somente neste período imediato pós-enxerto. Uma vez que 

0 enxerto tenha se tornado aderente ao sitio, a fixação rígida não teria mais papel prolongado na 

manutenção do mesmo. Os autores demonstî am nenhuma diferença nos modelos de revasculariza

ção dos enxertos com e sem fixação, a exceto de um pequeno aumento no crescimento vascular ao 

redor do pa-afuso de fixação (LIN et al., 1990).

Os autores concluem o ti-abalho da seguinte maneira:

“Como sempre, exft-apolar observações experimentais às situações dínicas deman

da cuidado e observação continuada. Porém, baseado nos estudos relatados, nós 

acreditamos que as recomendações que seguem podem ser feitas quando utiliza- 

se enxertos ósseos aposidonais:

a) enxertos ósseos membranosos são os autoenxertos preferidos, indepen

dente do sítio receptor ou método de fixação;

b) em áreas onde alto estî esse é esperado, a fixação rígida deveria ser utiliza

da com 0 objetivo de minimizar a reabsorção óssea do enxerto. Isto torna-se
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especialmente verdadeiro quando enxertos endocondrais são utilizados (ex: 

crista iliaca):

c) em áreas de baixo estresse, qualquer método que garanta o contato do en

xerto ao sitio receptor pode ser utilizado. Isto inclui qualquer forma de para

fuso e placas, amarrias ou simplesmente um envelope aderente de tecido 

mole (LIN etal.. 1990).”
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2.8 A fixação rígida na presença de fraturas ósseas

Diante de uma fratura óssea, faz-se necessário recuperar a continuidade estrutural do osso 

em questão, de modo a restituir sua capacidade de suportar carga. Desde que o alinhamento entre 

fragmentos seja possível, esta recuperação é feita através da aplicação de placas ou dispositivos de 

fixação. Quando existe espaço enfre os fragmentos, as cargas são fransmítidas, de um fragmento ao 

oufro, por meio das placæ ou elementos de fixação (MORA, 2000).

A maioria dos defeitos ósseos cicabiza-se sem complicações devido a capacidade de regene

ração desse tecido (ao conti-ário do reparo por tecido cicatiicial). No entanto, movimentos excessi

vos, durante o processo de cicafrização, podem romper o esfroma que serve como esfrutura para a 

regeneração óssea, induzindo à fonnação de tecido fit)roso (cicatiiz) (SPECTOR, 1994).

Muitos tipos de fraturas exigem fixação interna ou externa para prevenir a movimentação. Im

plantes ortopédicos necessitam de maaoesti'utura (“designs”) que lhes forneçam estaljílidade du

rante 0 processo cicatiicial e permitam a osseointegação. Nestas situações clínicas, podem existir 

espaços (gaps) enti'e as exfremidades ósseas ou enfre o osso e o implante. Se esse espaço for 

suficientemente grande (maior que poucos milímefros), o processo de regeneração óssea pode não 

alcançar a porção cenfral da lacuna, formando tecido fibroso. Da mesma forma, defeitos ósseos 

grandes, resultantes da excisão de cistos ou tumores, por exemplo, podem não se preencherem 

completamente com a regeneração óssea (SPECTOR, 1994).

Infelizmente, é difícil prever quais cavidades ou defeitos ósseos serão completamente preen

chidos com tecido duro, devido as diferenças infrínsecas a cada situação: quantidade de osteoblas

tos viáveis, vascularização e oufros fatores. Um desses fatores está relacionado á esti'utura do es

froma viável para suportar migração e proliferação celular (SPECTOR, 1994).

Estudos prévios mosfram que os espaços tornam-se completamente unidos, pela regenera

ção óssea, se preenchidos com material alógeno ou com material substituto de enxerto ósseo apro

priado. Oufro benefício dessas substâncias, é que ainda servem como “agentes de adesão”, propor

cionando estabilidade mecânica adicional ao sítio da ferida durante a cicatiização (SPECTOR, 

1994).

Muita atenção tem-se dispensado ao papel da fixação rigida na promoção da cicatiização de 

fraturas crânio-faciais (PHILLIPS & RAHN, 1988). Mecanicamente, tem-se demonsfrado que a fixa-
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çâo, através da compressão interfragmental, tende a neutralizar forças de torção e cizalhamento, 

permitindo o crescimento de novo osso sem a interposição de tecido cartilaginoso. Quando este 

método é aplicado a dois segmentos viáveis de fî atura, tem-se demonstrado melhora da cicatrização 

(PERREN. 1979).

Perren (1980) postulou que o tecido não pode se manter sob condições que excedam seu 

módulo de elasticidade. Nesta teoria, alongamento ou tolerância ao esforço identifica a capxidade 

de um determinado tecido de tolerar deformação antes de se romper. Estas caracteristicas descre

vem a deformação relativa que um tecido pode suportar. 0  autor demonstrou que o tecido de gra

nulação pode tolerar 100% de alongamento, a cartilagem 10%, e o osso 2%. 0  osso. por essa ra

zão. apresenta tolerância limitada aos esforços.

Phillips e Rahn (1988) enfatizaram que a reabsorção óssea predomina na presença de movi

mentação em áreas com contatos intermitentes ou pouca fixação. 0 processo é bem conhecido na 

ortopedia (áreas de grande esforço) e resulta na formação de tecido fibroso ou fibrocartilagem. como 

se 0 corpo estivesse desenvolvendo um tipo de tecido que fosse capaz de se manter sob estas cir

cunstâncias de esforço (estresse).

A fixação rígida apresenta vantagens e desvantagens. Tem sido muito questionada a utiliza

ção da fixação rígida em crianças e em adolescentes. f\/larchac (1991) comentou que não recomen

dava a utilização de micro-placas na região frontal devido a possível migração, através do cresci

mento ósseo, e penetração da dura-máter pelos parafusos ou placas. Achactos similares foram ob

servados por Munro (1993), Morales (apud MANSON, 1994) e Vender Koik (apud MANSON, 1994).

Losken et al (1991) demonstraram que os efeitos positivos da fixação com placas em relação 

a estabilidade são suficientes para superar os poucos efeitos nos distúrbios do aescimento. Estes 

achados suportam a utilidade da fixação rigida apesar de seus pequenos efeitos no crescimento.

Um dos mais promissores trabalhos na manipulação óssea tem envolvido a utilização da dis

tração gradual de ossos seguida de corticotomia limitada (DeBASTlANI et al., 1987; KARP et al., 

1992). 0 processo de “prolongamento ósseo” tem se tornado uma realidade clínica após os traba

lhos de llizarov (1988,1989a, 1989b) na Rússia e de DeBastiani (1987) na Itália.

Recente ênfase tem sido dado ao desenvolvimento de fatores químicos que poderiam induzir 

a formação óssea (URIST, DELANGE, FINERMAN, 1983; BERNICK et al., 1989; MARK et al.,

1990),
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Os complexos fatores que envolvem a manutenção do enxerto ósseo têm sido revistos em 

temios de sua fisiologia. Os enxertos ósseos, essenciais para a reconstrução das injúrias faciais, 

reconstrução de tumores, cirurgias crânio-faciais e ortognáticas, são essenciais para as terapias 

reconstrutiv^. A enxertia óssea, reparo de fratura, e expansão do esqueleto aânio facial demons- 

fram modelos de dcafrização similares histológica e dinicamente. Os processos descritos são es- 

sendais para o sucesso da drurgia aânio-fadal (MANSON, 1994).

2.8.1 Parafusos como implantes ortopédicos

0  sistema de fixação mais utilizado na ortopedia é o parafuso metálico. Ultimamente estão 

sendo utilizados diferentes materiais t)ioat)sorviveis pâ a consfrução desses parafusos, com otíjetivo 

de eliminar uma série de complicações associadas ao uso do metal. A prindpal desvantagem dos 

parafusos metálicos é a necessidade da segunda intervenção drúrgica para remoção dos mesmos 

após terem cumprindo suas funções. Este ato implica em desconforto para o paciente e aumento do 

custo do procedimento (MOFl̂ ,̂ 2000).

Recomenda-se que todos os implantes metálicos utilizados na fixação de fraturas sejam re

movidos (MÜLLER et al., 1991). 0 desenvolvimento de implantes bioat>sorviveis é uma meta de 

pesquisa a curto prazo, uma vez que não necessitam de remoção e oferecem vantagens di nicas 

maiores (BÕSTMAN, 1991).

A reconstrução arquitetônica de defeitos ósseos causados por infecções, malformações, re

moção de dstos e tumores e oufros, conduzem os espedalistas a uma tarefa ortopédica de grandes 

dimensões. A necessidade de induzir a regener^ão óssea com o fim de recuperar defidências es- 

fruturais tem inspirado o desenvolvimento e a aplicação de um vasto número de materiais (HOLLIN- 

GER etal., 1996).

A equipe de pesquisadores do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 

Santa Catarina, representados no frabalho de tese de Mora (2000), confeccionou parafuso de osso 

humano alógeno, com objetivo de substituir os equivalentes metálicos nas drurgias ortopédicas. 

Estudos prévios demonsfraram que a preservação e o congelamento de material alógeno de cortical, 

permitem que o mesmo conserve suas propriedades de resistência às forças de compressão, torção 

e fiexão (apud MOFÍA, 2000).
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Estudos feitos ao longo de anos tem levado os fabricantes de parafusos ortopédicos a desen

volver geometrias especiais tanto do corpo do parafuso como de suas roscas. A diferença da geo

metria entre os parafusos de uso comum na engenharia e os ortopédicos está no fato que os perfis 

de roscas destes últimos são previstos tanto para otimizar a função mecânica como a biológica 

(MORA. 2000).

A geometria dos parafusos para implantes ortopédicos da Associação Suíça para o Estudo da 

Osteosíntese (Arbeitsgemeinschaít Osteosynthesefragen -  Tipo AO) tomaram-se padrão universal. 

A rosca presente é conhecida como “rosca assimétrica” ou de “^o io ”, dada a forma do seu perfil, e 

trata-se de rosca não-auto-rosqueável. Existe uma relação importante entre a forma da rosca e o 

comportamento celular próximo a ela (MORA, 2000).

2.8.2 Tipos de parafusos

Os parafusos ortopédicos sâo classificados de acordo com a sua função e geometria, mas, 

seguindo a orientação apresentada em Müller et al (1991), na prática ortopédica eles são diferenda- 

dos segundo os seguintes critérios:

a) forma como são inseridos no osso (auto-rosqueáveis e não-auto-rosqueáveis)

Os parafusos auto-rosaueáveis são aqueles introduzidos após confecção de um furo piloto. 

Na medida em que são girados, criam suas próprias roscas no osso de modo similar ao que ocorre 

com um parafuso para madeira. Quando infroduzidos criam uma elevada resisténda ao avanço, 

especialmente em ossos corticais. É possível que ocorra a ruptura do parafuso devido à elevada 

força e torque necessários para sua introdução. Em geral, um parafuso auto-rosqueável poete ser 

utilizado uma única vez dada a possibilidade de dano ao perfil da rosca.

De forma contrária, os parafusos não-auto-rosaueáveis são aqueles introduzidos após con

fecção prévia da rosca por um macho espiralado com mesma dimensão do parafuso. Podem ser 

utilizados de fomia semelhante aos parafusos da engenharia mecânica ou como parafusos inter- 

fragmentários na ortopedia. A precisão geométrica da união e a resisténda á introdução são meno

res que nos parafusos auto-rosqueáveis.

b) tipo ósseo para o qual foram concebidos

• Parafuso de osso cortical
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• Parafuso de osso esponjoso

• Parafusos de osso maleolar

Um parafuso de osso cortical é concebido para unir fragmentos de osso cortical, geralmente 

apresenta o comprimento totalmente rosqueado e classifica-se como parafuso nâo-auto-rosqueável. 

As razões que justificam a grande variedade de tamanhos desses parafusos pode ser encontrada 

em Müller et al (1991), que afirma que o poder de fixação de um parafuso diminui à medida que o 

diâmetro deste fica em tomo de 40% do diâmetro do osso.

Os parafusos de osso esponioso possuem profundidade de rosca maior e diâmetro de núcleo 

menor. Esta geometria promove um poder maior de fixação do parafuso quando utilizado em tecido 

ósseo esponjoso. Podem ser encontrados total ou parcialmente rosqueados. Assim, tanto a rosca 

como 0 tamanho do parafuso são diferentes daqueles do parafuso para osso cortical. Sâo projetados 

para serem nâo-auto-rosqueáveis, dessa forma sâo utilizados para gerar a rosca na medida em que 

penetram no osso esponjoso dada a facilidade para fazê-lo neste tipo de tecido (MÜLLER et al.,

1991).

Quando for necessário confeccionar a rosca (caso de algumas fi-aturas), somente a parte cor

tical do osso é rosqueada, permitindo assim a introdução do parafuso no tecido esponjoso sem mai

ores dificuldades. Este método é conveniente uma vez que a peneti-ação da rosca do parafuso, no 

osso esponjoso, comprime o material e promove maior poder de fixação (MÜLLER et al., 1991).

Os parafusos de osso maleolar foram desenvolvidos para a fixação do malleolous méáo 

(parte anatômica da tíbia na articulação com os ossos do pé). São parcialmente rosqueados e são 

exemplo da mistura de caracteristicas de parafusos auto-rosqueáveis e nâo. 0 perfil da rosca é con

cebido como para um parafuso nâo-auto-rosqueável, mas a ponta atua como um gume que promove 

a auto-geraçâo da rosca. A aplicação mais comum é como parafuso de união inter-fi-agmentária 

(MÜLLER etal., 1991).

c) função (inter-fragmentários)

Um parafuso inter-fragmentârio é aquele cuja rosca somente é utilizada na cortical mais afas

tada de um dos fragmentos que precisam ser fixados. Existem parafusos inter-fragmentários para 

osso cortical, para osso esponjoso e maleolares de diversos tamanhos e com rosca completa ou 

parcial no corpo.



61

2.8.3 Roscas e pontas

A rosca tipo AO é conhecida como “Rosca Assimétrica’ ou de “Apoio”, dada a forma do seu 

perfil, e trata-se de rosca não-auto-rosqueável. Uma segunda forma de rosca corresponde à “Rosca 

Simétrica”, mais propriamente a rosca tipo V, é auto-rosqueável. Teoricamente, os dois tipos de 

rosca devem apresentar um poder de fixação igual quando utilizados nas mesmas condições, desde 

que possuam o mesmo diâmetî o interno. Contudo, o mesmo não ocorre quando se considera o 

comportamento biomecânico destes tipos de roscas. Existe uma relação importante enti-e a forma da 

rosca e o comportamento celular próximo a ela (MORA, 2000).

A Donta nos parafusos ortopédicos é utilizada, em muitos casos como fenramenta para guiar a 

rosca do parafuso sobre o osso. São ti'ês os tipos de pontas presentes nos parafusos mais utilizados 

na ortopedia: redonda, aflautada e tî ocar (MORA, 2000):

A Donta aflautada é própria dos parafusos auto-rosqueáveis, assim como a ponta redonda é 

característica dos parafusos não-auto-rosqueàveis. Esta última ponta permite um poder de fixação 

maior dos parafusos quando comparado àqueles de ponta aflautada, uma vez que uma parcela mai

or de rosca ti-abalha.

A ponta trocar é utilizada em parafusos para osso maleolar. Essa classe de ponta não confec

ciona a rosca no osso ao peneti'â-lo, mas desloca material produzindo efeito de acúmulo ou com

pactação desse na periferia do parafuso. 0 resultado é maior poder de fixação do parafuso (MORA, 

2000).

2.8.3.1 Efeito do tipo de rosca e reação biológica às forças geradas pelo parafuso

0 tecido ósseo reage biologicamente à presença de forças atuantes em sua esti-utura celular, 

e considera o “implante” um corpo esb'anho em maior ou menor grau. Depenctendo do material, da 

geometiia e do tipo de superfície que o parafuso tenha sido consti-uído, haverá resposta óssea à 

excitação mecânica (induzida pelos fios da rosca), e à própria presença do implante com conse

qüentes efeitos celula'es, químicos e esù'uturais (MORA, 2000).

Caso 0 parafuso seja consti'uido de material que possa ser metabolizado pelo organismo, 

ocon-e, além da reação do tecido ósseo às forças induzidas pela rosca, interação das reações de 

natureza química e biológica na interface osso/rosca. Essas últimas reações geram efeitos determi



62

nantes tanto no poder de fixação como na rejeição que possa ter o tecido ao implante (MORA, 

2000).

A presença de miao-movimentações entre as roscas do parafuso e o osso inibe a fomiação 

de novo osso, a revascularizaçâo e em geral o remodelamento do osso necrótico. 0  parafuso torna- 

se envolvido por tecido fibroso, ou seja, ocorre encapsulamento do material com conseqüente afirou- 

xamento do parafuso (JOHNSON. URIST, FINERMAN, 1990).

Conclui-se que, em casos de fixação estável ocorrerá a formação de células osteoblásticas, 

mas se a fixação estiver sujeita à micro-movimentações formar-se-ão fibroblastos ou condroblastos 

e 0 resultado será uma união instável (MORA, 2000).
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3 PROPOSIÇÃO



64

3 PROPOSIÇÃO

Avaliar, através da microscopia de luz (óptica), o comportamento tecidual do parafuso de osso 

twvino instalado em tibia de coelho em relação a presença ou ausência de:

a) reabsorção do parafuso de osso

b) tecido ósseo neo-formado

c) osso necrótico

d) células inflamatórias e

e) fibrose para que possamos inferir a possibilidade da sua utilização como:

1) material de preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo:

2) dispositivo de fixação de membranas reabsorvíveis;

3) dispositivo de fixação de enxertos ósseos tipo aposicional;

4) dispositivo de estabilização de fraturas ósseas infra e exfra-bucais em seres humanos.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa utilizou 09 coelhos adultos, machos albinos, da raça New Zealand, com 

peso médio de 3,5 Kg. Todos os animais tinham entre 9 e 12 meses de idade. Oito (08) coelhos 

receberam 01 parafuso de osso cortical bovino inorgânico rosqueável na tíbia traseira direita. Um 

(01) animal controle passou pela cirurgia, no entanto, nâo recebeu parafuso.

Os animais foram mantidos tempo integral na Clínica Veterinária “&een Cross”, {localizada no 

bain'o do Kobrasol em Florianópolis-SC) em gaiolas isoladas e assistidos diariamente pelos Médicos 

Veterinários: Marcelo H. Plus da Silveira (CRMV-SC 1646) e Paulo Coelho Castilho {CRMV-SC 

1625).

Todos os parafusos de osso bovino empregados foram usinados no Curso de Engenharia Me

cânica da Universidade Federal de Santa Catarina. A matéria-prima {osso cortical bovino inorgânico) 

foi fomecida pela empresa brasileira Baumer ’s, divisão Genius® biomateriais, cujos produtos en

contram-se devidamente registrados no Ministério da Saúde {FIGURAS 6,7, 8, 9,10 e 11). As dire

trizes de usinagem e maiores detalhes técnicos sobre a confecção do parafuso podem ser encontra

dos no trabalho de dissertação de Bertholdo Werner Salles {2002).

4.1 Anestesia

Os animais foram submetidos à aplicação intramuscular de um pré-anestésico relaxante mus

cular, doridrato de xilazina 20 na dose de 3 miligramas por Kg de peso corporal. Para sedaçâo com

pleta injetou-se, via inti'amuscular após 5 minutos, 0 anestésico doridrato de quetamina 21 na dose 

de 25 miligramas por Kg de peso corporal. A manutenção anestésica foi feita com halotano + O2 

{FIGURA 12).

Todas as anestesias foram aplicadas pelo médico-veterinárío Paulo Coelho Castilho.

Av. Amoifo de Azevedo, 210. Pacaembu -  01236-030. São Paulo/SP. Brasil. Fona: (11) 263 8555. E-maii: bau- 
mer@baumer.com.br.

20 ROMPUM, Bayer, Sâo Paulo/SP

mailto:mer@baumer.com.br


67

4^ Procedimento cirúrgico

Durante todo o proœdimento cirúrgico, os animais foram controlados com monitor cardíaco 

(FIGURAS 13 8 14) e aplicaç^ de soro intra-venoso (FIGURA 15).

Primeiramente, foram realizadas a tricotomia da área interna da tít)ia traseira direita, seguida 

pela antissepsia da pele com álcool iodado 3% e isolamento da área com campos cirúrgicos estéreis 

(FIGURAS 16 e 17).

A incisão linear de, aproximadamente, 2cm foi executada com bisturi Bard Parker e lâmina n" 

15. As fáscias musculares foram separadas em camadas até exposição do tecido ósseo (FIGURAS 

18.19 e 20).

Com 0 tecido ósseo exposto, cada animal recebeu uma perfuração de 7 mm de profundidade 

e 2 mm de diâmetro executada com as brocas lança e twist drill de 2 mm do Kit Cirúrgico para colo

cação de implantes do Sistema Conexão. As perfurações foram executadas em alta velocidade 

(1600 rpm) e com irrigação profusa de soro fisiológico estéril (FIGURAS 21,22,23,24 e 25).

Os parafusos foram instalados e estabilizados manualmente utilizando a catraca do mesmo 

Kit Cirúrgico e sob irrigação contínua de soro fisiológico (FIGURAS 26 e 27).

Após inserção do parafuso, as fáscias musculares foram suturadas com fio reabsorvivel vicryl 

6-0 (FIGURAS 28 e 29), e o tecido mole externo com fio de sutura de seda 4-0 (FIGURA 30).

Terminada a sutura, a área foi limpa com gaze embebida em água oxigenada e como medica

ção pós-operatória injetou-se antibiótico enrofioxacina 2,5%, na dose de 3 miligramas/Kg via intra

muscular, e a associação de analgésico + antinflamatório ketoprofeno 10% na dosagem de 1 mili- 

grama/Kg, via intra-muscular.

Todas as cirurgias foram auxiliadas pelo médico-veterinário Marcelo H. Plus da Silveira.

4.3 Período experimentai

Todos os animais foram sacrificados após 60 dias da colocação dos parafusos de osso bovi

no.

2’ KETALAR, Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, Guarulhos/SP
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4.4 Sacrifício dos animais e remoção da peças

Os animais foram sacrificados aos 60 dias pós-operatórios, com uma overdose intravenosa de 

barbitúricos diluídos em solução salina. As peças (patas amputadas) foram dissecadas dos tecidos 

adjacentes (FIGURAS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) e mantidas em solução fixadora de fonrol a 

10% dentro de embalagens metálicas perfuradas (FIGURAS 39 e 40).

4.5 Técnica histológica para tecido duro

4.5.1 Fixação

Os fixadores são substâncias químicas que mantêm a integridade do tecido após a morte sem 

alteração da estrutura celular. 0 tempo de fixação depende muito do tamanho da peça. Os cortes de 

tecido duro não devem ter mais de 4 mm de espessura. A fixação geralmente é feita de 12 a 24 ho

ras no formol à 10% (FIGURA 40).

4.5.2 Descalcificação

Consiste na remoção dos sais de cálcio que se encontram depositados nos tecidos orgânicos 

sem alteração da sua estrutura. Os descalcificadores usados foram: ácido fórmico à 50% e citrato de 

sódio à 20% (meio a meio) (FIGURA 41). As peças foram cotocadas em solução descalcificadora em 

um volume 100 vezes maior ao da peça (FIGURA 42). Essa solução foi renovada, inicialmente, a 

cada 24 horas durante 3 dias. Posteriomiente houve nova renovação após 48 horas; 2 novas trocas 

a cada 72 horas; e finalmente a última troca após 96 horas (QUADRO 3).

Algumas peças, imediatamente após a descalcificação, podem ser observadas nas FIGURAS 

43,44,45e46.

4.5.3 Desidratação

A remoção de água do interior da célula é chamada desidratação. Todo tecido, antes de ser 

tratado pelo álcool absoluto, deve obrigatoriamente, ser progressivamente desidratado.
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Desidratação; - tratar pelo ò\coo\ 70% por 24 horas

- tratar pelo álcool 80% por 2 horas

- tratar pelo álcool 90% por 2 horas

- tratar pelo álcool absoluto por 2 horas (trocar 2 vezes)

QUADRO 3: Datas das trocas da solução descalcificadora

Solução descalcificadora:
100 ml ÁCIDO FÒRMICO 50%

+
100 ml CITRATO DE SÒDlO 20%

DATAS DAS TROCAS DA SOLUCAO
09/01/2002: imersão das peças em solução 

10/01/20Ó2:1* troca da ̂ lução 
l,i.̂  11/01/2ÔÒ2:2* troca da solução

12/01/2002:3* ̂ c a  da solução 
14/01/2002:4̂  troca da solução 
17/01/2002:5« troca da solução 
20/01/2002:6* troca da solução 
24/01/2002:7* troca da solução 

' 28/01/2002: peças foram para laboratório continuar o pro
cessamento

4.5.4 Diafanização

Consiste na infiltração dos tecidos por um solvente da parafina, que seja ao mesmo tempo 

desalcoolizante. A parafina não se mistura com água nem com álcool. Amtx)s devem ser completa

mente removidos para que a parafina possa penetrar eficientemente no tecido. 0 solvente usado é o 

xilol, a quantidade é de 10 a 20 vezes o volume do tecido. São feitas 3 trocas a cada 1 hora.

4.5.5 Impregnação e Inclusão

0 processo dos tecidos se faz por meio de parafina com uma temperatura de 56"C a 60®C. A 

inclusão é feita em parafina em caixas apropriadas, em uma temperatura de 60°C.
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4.5.6 Corte

Para um bom corte a navalha tem que estar bem afiada. A má fixação dos tecidos não é a 

única responsável pela dificuldade em se cortar o material: os problemas de corte geralmente são 

ocasionados pela navalha ou pelo processamento.

Os tecidos duros geralmente são cortados com 5 ou 7n de espessura. 0 tecido mole com 3 a 

4}a de espessura.

4.5.7 Coloração

São as técnicas empregadas para facilitar o estudo dos tecidos sob miaoscopia. A coloração 

utilizada foi a hematoxilina-eosina.

A FIGURA 47 representa o conjunto das 09 lâminas e estão assim designadas;

L1 ; lâmina do animal experimentai 1 

L2: lâmina do animal experimental 2 

L3: lâmina do animal experimental 3 

L4; lâmina do animal experimental 4 

L5; lâmina do animal experimental 5 

L6: lâmina do animal experimental 6

L7: lâmina do animal experimental 7 (coelho controle, que não recebeu parafuso na tíbia) 

L8; lâmina do animal experimental 8 

L9: lâmina do animal experimental 9

4.6 Avaliação dos resultados

As lâminas foram examinadas em microscópio óptico com aunnento final de 250 vezes e reali

zado análise descritiva quanto á a presença ou ausência de:



71

• reabsorção do parafuso de osso

• tecido ósseo neo-formado

• osso neaótico

• células inflamatórias e

• fibrose
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FIGURA 6; Vista lateral da matéria prima utilizada na usinagem dos parafusos. 
Osso cortical tx)vino inorgânico

FIGURA 7: Vista axial da matéria prima utilizada na usinagem dos parafusos. 
Osso cortical t)ovino inorgânico
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FIGURA 8: Embalagem exíema do parafuso de osso bovino. Embalado pela empresa Bau-
mer, divisão Genius®, biomateríais

FIGURA 9: Primeiro invólucro de segurança da embalagem do parafuso de osso bovino
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FIGURA 10; Embalagem intema do parafuso de osso bovino

FIGURA 11 : Parafuso de osso bovino
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FIGURA 12; Manutenção anestésica com halotano + O2
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FIGURA 14: Aparelho para monitoramento cardíaco

FIGURA 15: Aplicação de soro fisiológico
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FIGURA 16: Tricotomia e antissepsia com álcool iodado

FIGURA 17: Tricotomia e antissepsia com álcool iodado
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FIGURA 18; Incisão linear com bisturi Bard Paker lâmina 15

FIGURA 19: Incisão linear em planos
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FIGURA 20: Exposição do tecido ósseo

FIGURA 21: Perfuração do tecido ósseo com a broca lança do Sistema Conexão em alta rotação 
(aproximadamente 1600 rpm) e inigação profusa com soro fisiológico
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FIGURA 22; Término da perfuração do tecido ósseo com a broca lança

FIGURA 23; Perfuração do tecido ósseo com a broca twist drill de 2mm com alta rotação (aproxima
damente 1600 rpm) e irigaçâo profusa com soro fisiológico
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FIGURA 24; Complementaçâo da perfuração do tecido ósseo com a broca twist drill de 2mm
com profundidade de 7mm

FIGURA 25; Sítio preparado para colocação do parafuso de osso bovino
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FIGURA 26: Vista lateral da cabeça do parafuso de osso bovino estabilizado (travamento mono cor
tical)

FIGURA 27; Vista axial da cabeça do parafuso de osso bovino
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FIGURA 28; Visão aproximada da sutura do periósteo e das fáscias musculares com fio de
sutura reabsorvivel (vicryl 6-0)

FIGURA 29; Evidência da completa cobertura da cabeça do parafuso de osso bovino com tecido
mole
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FIGURA 30: Sutura da epiderme corn fio de sutura de seda (4-0)

FIGURA 31: Visâo axial da tít)ia do coelho 1. Observe a remanescência de porção do parafuso de
osso bovino
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FIGURA 32: Crescimento ósseo vertical notório ao redor do sitio do parafuso do coelho 1

FIGURA 33: Crescinfiento ósseo vertical observado no coelho 2
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FIGURA 34: Visão aproximada do sitio experimental do coelho 2

FIGURA 35: Crescimento ósseo vertical acentuado associado ao sitio experimental do coelho 3
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FIGURA 36: Visão aproximada do crescimento vertical no sitio experimental do coelho 3

FIGURA 37: Visão lateral da cabeça do parafuso presa por tecido mole do coelho 4
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FJGURA 38: Visâo axial da cabeça do parafuso, em posição, no coelho 4

FIGURA 39: Peças experimentais acondicionadas em embalagem metálica perfurada para fixação
em formol 10%
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FIGURA 40: Embalagens metálicas imersa em fomiol 10% (fixação das peças por 24 horas)

FIGURA 41 : Frascos das soluções descalcificadoras (ácido fórmico 50% e citrato de sódio 20%)
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FIGURA 42: Embalagens metálicas imersas em solução descalcificaclora

FIGURA 43: Peças após a descalcificação
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FIGURA 44: Visão axial de peça descalcificada. Observe crescimento ósseo vertical, osso
cortical e medular

FIGURA 45: Visão lateral da peça experimental descalcificada do coelho 8. Observe crescimento
ósseo vertical
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FIGURA 46: VIsâo axial da peça experimental descalcificada do coelho 8. Evidência de cres
cimento ósseo

FIGURA 47: Conjunto dos cortes histológicos. Note que a lâmina 7 foi utilizada como con
trole (sem instalação de parafuso de osso Iwvino). A comparação nos pennite observar um 

padrão compatível com a nonnalidade em todos os espécimes
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5 RESULTADOS
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5 RESULTADOS

Os resultados foram obtidos através de análises histológicas feitas em microscópio óptico com 

aumento final de 250 vezes. 0 objetivo único foi verificar o comportamento tecidual dos pa-afusos de 

osso bovino, após 60 dias instalados em tíbias de coelhos.

Macroscopicamente, todas as amostras apresentaram-se com a cabeça do parafuso presente 

mas completamente liberada do corpo do mesmo, demonstrando que na região de junçáo cabe

ça/corpo houve reabsorção da peça.

0 aspecto clinico macroscópico das peças, no momento da dissecação das mesmas, com

provou a presença de um grande crescimento ósseo vertical localizado na região onde fora instalado 

0 parafuso ósseo conforme as FIGURAS 32 (coelho 1), 33 e 34 (coelho 2), FIGURAS 35 e 36 (coe

lho 3). Estes achados foram ratificados microscopicamente nas lâminas L2 (FIGURAS 50 e 51), L3 

(FIGURAS 52 e 53), L5 (FIGURAS 56 e 57), L8 (FIGURAS 62 e 63) e L9 (FIGURAS 64 e 65).

Observou-se também remanescentes da porção do pa-afuso de osso bovino (FIGURA 31) na 

lâmina LI referente ao anomal experimental 1.

As lâminas histológicas foram analisadas por um histologista e resultaram nos seguintes 

achados:

• LÂMINA 1 fL1): referente ao animal experimental 1 (FIGURAS 48 e 49)

0 parafuso de osso bovino encontra-se fragmentado e sendo substituído por tecido ósseo 

nonmal. 0  osso necrótico (fragmento do parafuso) está representado por áreas basófilas (roxas) com 

lacunas vazias, ou seja, sem osteódtos.

Os fragmentos de parafuso estão circundados por osteoWastos caracterizando neo-formação 

óssea (remodelamento). Nestas regiões existem lacunas preenchidas por osteódtos.

0 tecido ósseo em formação é osso primário devido a presença de muitos osteócitos e de 

poucos Sistemas de Havers.

Ausência de células inflamatórias.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos)

Há uma região com alteração do padrão celular do tecido adiposo (células vazias) da medula, 

com acúmulo de estruturas acidófilas (vermelhas). Nessa massa de tecido acidófilo não é possível
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distinguir perfis de células ou de vasos, no entanto oconre acúmulo de hemàcias (indicando peque

nos focos hemorrágicos que foge do padrão normal).

• LÂMINA 2 (L2): referente ao animal experimental 2 (FIGURAS 50 e 51 )

Inexistem fragmentos de parafuso ósseo.

Há osso primário em neo-formação devido a presença de muitos osteódtos (aprisionamento 

dos osteoblastos).

Há um grande crescimento ósseo, com espaços medulares grandes, por fora do osso com

pacto. 0 crescimento ósseo está partindo do periósteo remanescente o qual está bem representado 

nas suas camadas osteoWásticas (mais interna) e fibrosa (mais externa, com fibroblastos e fibras 

colágenas).

Ausência de fibrose (sem fibroblastos)

Ausência de células inflamatórias.

Existe uma alteração da medula caracterizada por diferenciação do padrão celular do tecido 

adiposo, com acúmulo de estruturas acidófilas.

• LÂMINA 3 (L3): referente ao animal experimental 3 (FIGURAS 52 e 53)

Ausência de fragmentos de parafuso de osso.

Há um grande aescimento ósseo partindo do periósteo remanescente com medulas grandes. 

0 crescimento ósseo é externo ao osso compacto.

0 tecido ósseo está em neo-formação devido a grande quantidade de osteódtos.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos).

Ausência de células inflamatórias.

Existe alteração do modelo padrão da medula devido a ausência de células adiposas e acú

mulo de estruturas acidófilas.

• LÂMINA 4 (L4): referente ao animal experimental 4 (FIGURAS 54 e 55)

Ausência de fragmentos de parafuso de osso.

Tecido ósseo normal sem áreas necróticas e sem reabsorção acentuada.

A presença de arteriolas e osteoclastos indica apenas remodelamento ósseo normal.
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Presença de uma área com pequenas regiões medulares com Sistemas de Havers em forma

ção. Todo 0 contorno da lâmina é formado por tecido ósseo compacto, com sistemas de Havers 

caracterizando osso sem alteração.

Ausência de fibrose (sem fibroWastos).

Ausência de células inflamatórias.

Área com alteração da medula representada pela ausência de células adiposas e acúmulo de 

estruturas acidófilas.

•  LÂMINA 5 (L5): referente ao animal experimental 5 (FIGURAS 56 e 57)

Ausência de fragmentos de parafuso ósseo.

Área de grande neo-formação óssea, partindo do periósteo remanescente, representada pela 

presença de osteoblastos e muitos osteócitos.

Osso primário caracterizado pelos poucos Sistemas de Havers em formação.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos).

Ausência de células inflamatórias.

Área com alteração no padrão medular representada pela ausência de células adiposas e 

acúmulo de estruturas acidófilas.

• LÂMINA 6 (L6): referente ao animal experimental 6 (FIGURAS 58 e 59)

Ausência de fragmentos de parafuso ósseo.

Tecido ósseo normal, sem áreas neaóticas e sem áreas de reabsorção acentuada.

Área com pequenas regiões medulares com Sistemas de Havers em formação.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos).

Ausência de células inflamatórias.

Existe uma alteração da medula caracterizada por diferenciação do padrão celular do tecido 

adiposo, com acúmulo de estruturas acidófilas.

• LÂMINA 7 (L7) ou lâmina controle: referente ao animal experimental 7 que não recebeu 

parafuso (FIGURAS 60 e 61)
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Grande quantidade de osso compacto (sem cavidades medulares) com Sistemas de Havers 

limitando toda a lâmina.

Ausência de células reat)s0rtivas.

Tecido ósseo normal sem áreas necróticas e sem áreas de reabsorção acentuada.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos).

Ausência de células inflamatórias.

Região de alteração do padrão celular da medula representada pela ausência de células adi

posas e acúmulo de estruturas acidófilas.

• LÂMINA 8 (L8): referente ao animal exoerimental 8 (FIGURAS 62 e 63)

Ausência de fragmentos de parafuso de osso.

Grande aescimento ósseo partindo do periósteo com áreas ósseas com medulas grandes. 0 

crescimento ósseo é externo ao osso compacto.

0 osso está em neo-formação devido a grande quantidade de osteócitos e ausência de Sis

temas de Havers.

Ausência de fibrose (sem fibroblastos).

Ausência de células inflamatórias.

Alteração do padrão da medula representada por ausência de células adiposas e acúmulo de 

estruturas acidófilas.

• LÂMINA 9 (L9): referente ao animal experimental 9 (FIGURAS 64 e 65)

Ausência de fragmentos de parafuso de osso.

Área de grande aescimento ósseo partindo do periósteo representado por grande regiões 

medulares.

Presença de muitos osteócitos caracterizando osso primário.

Poucos Sistemas de Havers formados.

Ausência de fibrose.

Ausência de células inflamatórias.

Região da medula alterada devido a ausência de células adiposas e acúmulo de estruturas 

acidófilas.
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FIGURA 48: Lâmina 1 (L1) -  referente ao animal experimental 1. Aumento de 10X. Remanescente 
de parafuso caracterizado pela coloração basófila.

FIGURA 49: Lâmina 1 (L1) -  referente ao animal experimental 1. Aumento de 40X. Evidência de 
área de reabsorção do parafuso. Observe ausência de osteócitos nas lacunas caracterizando osso

necrótico.
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FIGURA 50; Lâmina 2 (L2) -  referente ao animal experimental 2. Aumento de 10X. Osso neo- 
formado caracterizado pelos Sistemas de Havers em desenvolvimento.

FIGURA 51: Lâmina 2 (L2) -  referente ao animal experimental 2. Aumento de 4X. Padrão 
normal de osso medular com ausência de células inflamatórias e células de fibrose.



FIGURA 52: Lâmina 3 (L3) -  referente ao animal experimental 3. Aumento de 4X. Presença de cres
cimento ósseo vertical. Observe a remanescência do periósteo.

FIGURA 53: Lâmina 3 (L3) -  referente ao animal experimental 3. Aumento de 10X. Observe 
as camadas do periósteo interna (celular -  com abundância de osteoblastos adjacentes ao tecido 

ósseo) e externa (fibrosa -  com abundância de fibras colágenas e fibroblastos).
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FIGURA 54: Lâmina 4 (L4) -  referente ao animal experimental 4. Aumento de 4X. Evidência 
de crescimento ósseo vertical com sistemas de Havers em formação e abundância de osteócitos.

FIGURA 55; Lâmina 4 (L4) -  referente ao animal experimental 4. Aumento de 10X. Osso me
dular com padrão de normalidade. Ausência de células inflamatórias e de fibrose.
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FIGURA 56: Lâmina 5 (L5) -  referente ao animal experimental 5. Aumento de 4X. Evidência
de crescimento ósseo vertical

FIGURA 57: Lâmina 5 (L5) -  referente ao animal experimental 5. Aumento de 4X. Osso me
dular com padrão de normalidade. Ausência de células inflamatórias e fibrose.



103

FIGURA 58: Lâmina 6 (L6) -  referente ao animal experimental 6. Aumento de 4X. Cresci
mento ósseo vertical.

FIGURA 59: Lâmina 6 (L6) -  referente ao animal experimental 6. Aumento de 10X. Abundân
cia de osteócitos e sistema de Havers em fomiação.
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FIGURA 60: Lâmina 7 (L7) -  referente ao animal experimental controle 7. Aumento de 4X. 
Osso medular com discreta alteração do padrão (área basófila). Evidência observada em todas as

lâminas.

FIGURA 61 : Lâmina 7 (L7) -  referente ao animal experimental controle 7. Aumento de 10X. 
Mesma observação da foto anterior com vista mais aproximada.
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FIGURA 62: Lâmina 8 (L8) -  referente ao animal experimental 8. Aumento de 4X. Cresci
mento ósseo vertical demonstrado pelo osso cortical em neoformaçâo.

FIGURA 63: Lâmina 8 (L8) -  referente ao animal experimental 8. Aumento de 40X. Lacuna de 
howship com osteoclasto realizando a reabsorção óssea. Evidência de remodelamento ósseo fisio

lógico.
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FIGURA 64: Lâmina 9 (L9) -  referente ao animal experimental 9. Aumento de 100X. Sistema 
de Havers (ósteon) com canal de Havers e deposição óssea concêntrica.

FIGURA 65: Lâmina 9 (L9) -  referente ao animal experimental 9. Aumento de 40X. Osso me
dular com ausência de células inflamatórias e fibrose. Presença abundante de vasos.
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6 DISCUSSÃO



108

A escolha do de um trabalho de dissertação deve preencher a tríade; originalidade, relevância 

e viabilidade.

' A originalidade da utilização de parafusos de osso bovino é inquestionável. A ausência abso

luta de trabalhos nesta linha de pesquisa impossibilita, até mesmo, um dos objetivos da discussão, 

ou seja, comparar os resultados encontrados com oufros estudos pertinentes e relevantes.

A relevância do objeto desta pesquisa também é indiscutível. A previsibilidade das próteses 

sobre implantes osseointegrados alterou paradigmas e incrementou o arsenal terapêutico para as 

formas diversas de edentulismo. Contudo, algumas limitações anatômicas do osso residual prejudi

cam a obtenção da estética e função.

Os procedimentos cirúrgicos pré-implante, freqüentemente, são necessários para melhorar o 

posicionamento e permitir a utilização do comprimento e diâmetro ideais do(s) implante(s). Atual

mente, é inaceitável a contra-indicação por atrofia óssea, a seleção de implante inadequado e/ou a 

sua colocação em posição.desfavorável (MAGINI, 2001).

Os procedimentos cirúrgicos pré-implante visam, através do aumento do tecido ósseo, a me

lhora da estética e biomecânica das próteses, e transmissão das forças ociusais pela obtenção da 

posição implante ótima final (PIOF) (MAGINI, 2001).

Os enxertos ósseos (intra e extra-bucais) são os materiais mais utilizados para a reconstrução 

(espessura e/ou altura) dos rebordos atróficos. Contêm células tronco osteoprogenitoras e osteo- 

blastos ativos, não apresentam problemas potenciais de diferença de histocompatibilidade e nem 

risco de transferência de doenças (BRUNSVOLD & MELLONIG, 1993).

Os enxertos ósseos de origem intra-bucal, da região da mandíbula (sínfise e corpo/ramo), 

apresentam previsível ganho de volume ósseo e algumas vantagens em relação aos enxertos de 

origem extra-bucal: complicações mínimas no sítio doador, reabsorção significativamente menor, 

qualidade óssea superior, baixa morbidade, desconforto mínimo, não altera a locomoção, ausência 

de cicati'iz cutânea, periodo de cicati'izaçâo mais curto e ausência de hospitalização (MISCH, 2000).

A quantidade limitada de tecido ósseo disponível nas áreas doadoras inti'a-bucais representa 

a limitação desta técnica. Portanto, freqüentemente necessita-se a utilização de áreas doadoras

6 DISCUSSÃO
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extra-bucais, biomateriais alógenos, xenógenos ou substitutos de enxertos ósseos derivados de 

material não-ósseo (POLIDO & MARINI, 2000).

Os enxertos extra-bucais podem ser obtidos da crista iliaca, calota-aaniana, tibia e costela. 

As principais vantagens e desvantagens de cada região doadora podem ser assim citadas (NARY 

FILHO &1LG, 2001):

a) Crista iliaca (região anterior ou posterior)

Vantagens:

-> Grande disponibilidade óssea 

Fácil manipulação 

Obtenção de osso córtico-medular

Desvantagens:

Necessidade de anestesia geral e internação hospitalar 

-»• Cicatriz

Potencial para deformidade aparente 

Maior morbidade pós-operatória 

Dificuldade de locomoção

Osso de origem endocondral (maior tendência à reabsorção)

b) Tábua externa da calota craniana (normalmente da região parietal por ser mais espessa) 

Vantagens:

Grande disponibilidade óssea 

Cicatriz oculta 

Baixa morbidade

Osso de origem membranosa (menor tendência à reabsorção)

Desvantagens:

Paciente refratário

Quantidade pequena de osso medular
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Manipulação dificil

Potencial para complicações severas

c) Tíbia (face anterior mais proximal, imediatamente abaixo do joelho)

Vantagens:

Boa quantidade de osso medular 

Fácil acesso

-> índice baixo de complicações

Desvantagens:

Quantidade praticamente inexistente de osso cortical

-> Cicatriz muito evidente 

Osso de origem endocondral (maior tendência à reabsorção)

d) Costela; por ter formato muito especifico, praticamente não é utilizada para fins de re

construção de maxila.

As reconstruções em regiões estéticas, freqüentemente, requerem aumentos ósseos tanto em 

espessura como em altura. 0 enxerto ósseo aposicional é a primeira opção de tratamento na pre

sença de defeito horizontal ou defeito vertical de pequeno a médio porte. Quando a deficiência em 

altura for muito grande (maior que seis milímetros) não se pode descartar a possibilidade de necrose 

e reabsorção do enxerto devido à dificuldade de vascularização inicial (ZÉTOLA, 2001).

A regeneração óssea guiada também não é a melhor alternativa terapêutica para solucionar 

casos de atrofia óssea vertical grande. A técnica está assxiada à utilização de enxertos ósseos 

e/ou substitutos de enxertos ósseos particulados e apresenta previsibilidade dependente da técnica 

utilizada pelo operador. Além disso, a membrana empregada com o propósito de exclusão teciduaí, 

estabilização do coágulo e manutenção do espaço apresenta alto risco de complicações clinicas. Em 

caso de deiscência de tecidos moles, com exposição prematura da mesma, poderá haver o desen

volvimento de dor, edema, e abscesso (POLIDO & MARINI, 2001).
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Os fatores de crescimento têm sido usados isoladamente ou como agentes capazes de po

tencializar a regeneração óssea, em conjunto com os enxertos ou outros biomateriais. Todavia, são 

ainda de difícil isolamento, havendo dificuldades na definição do canreador ideal (PINTO et al., 

2001).

A distração osteogênica é uma excelente opção para o aumento ósseo no sentido vertical. 

Trata-se de processo biológico de formação de novo osso entre os segmentos ósseos gradualmente 

separados pela tração incrementai,fA tensão gerada ao “calo” ósseo, estimula a osteogênesse e 

proporciona con~ecão simultânea de tecidos duro e moles (PINTO et al, 2001). ̂ ____

A principais vantagens e desvantagens da técnica podem ser assim citadas:

Vantagens:

^  ausência de sitio doador 

^  inexistência de limite para aumento 

crescimento simultâneo de tecido mole

Desvantagens:

^  período de tratamento mais longo 

necessidade do aparelho distrator 

^  risco de infecção

A técnica exige, ainda, altura óssea mínima de 6 mm para confecção da corticotomia e insta

lação do aparelho no segmento e remanescente ósseo.

Os resultados apresentados nessa pesquisa em nada contra-indicam a utilização de parafu

sos de osso bovino como material de preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo. Caso 

novas pesquisas, com acompanhamento cronológico dos fatos, venham comprovar a eficácia da 

técnica, poderemos ressaltar como vantagens do parafuso de osso bovino: 

ausência da necessidade de sítio doador (diminui morbidade)

^  ausência de risco de transmissão de doença por se tratar de osso bovino inorgânico 

As visões macroscópicas dos espécimes demonstraram, nesse trabalho, evidente crescimento 

ósseo vertical assxiados aos sítios experimentais dos coelhos. Todas as peças apresentaram a
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cabeça do parafuso completamente liberada do corpo do mesmo. Somente no coeliio 1 fiavia ainda, 

após 60 diâs, fragmentos do parafuso (FIGURAS 31 e 32).

. As análises histológicas realizadas em microscópio óptico (com aumento final de 250 vezes) 

demonstraram reabsorção completa dos parafusos (exceto no coelho 1), com substituição por tecido 

ósseo normal, sem áreas neaóticas e sem áreas de reabsorção acentuada. A presença abundante 

de osteócitos (osteoblastos aprisionados devido a velocidade da formação da matriz orgânica) ca

racterizou 0 tecido ósseo em neo-formação.

Em algumas amostras/observou-se grande crescimento ósseo a partir do periósteo remanes-_ 

cente. Este fato sugere que a presença fisica do parafuso pode criar e manter um espaço subjacente 

ao periósteo que pode ser preenchido por tecido ósseo oriundo do mesmo (papel semelhante a 

ROG). Constatou-se, ainda, em todos os espécimes ausência de células inflamatórias e de fibrose.

Todas as amostras apresentaram-se com alteração do padrão medular caracterizada por au

sência de células adiposas e acúmulo de estruturas acidófilas. Contudo, o coelho 7 (controle, que 

não recebeu parafuso) também demonstrou a mesma alteração no padrão celular da medula.

Esses resultados são sugestivos e promissores para a utilização dos parafusos de osso bovi

no com 0 objetivo de promover aescimento ósseo.

Essa pesquisa não é conclusiva. 0 uso do parafuso de osso bovino como objeto de fixação de 

membranas (ROG), de enxertos aposicionais e de fraturas ósseas intra e extra-bucais, também exi

ge confirmação de estudos adicionais com acompanhamento cronológico dos acontecimentos aos 7, 

15, 30 e 60 dias. Esta metodologia não foi aplicada pela dificuldade de manutenção dos coelhos 

(ausência de biotério) e pelo grande número de amostras necessárias.

A viabilidade da fabricação de parafusos de osso bovino está fundamentada:

^  em um trabalho de tese de Mora (2000), que expõe todos os passos necessários para usi- 

nagem dos parafusos;

-> na presença de espaço fisico e máquinas necessárias para usinagem dos parafusos da 

Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina;

-> no fácil acesso a matéria-prima fornecida pela empresa Baumer, divisão biomateriais.
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Em resumo, os resultados transversais deste estudo sugerem que os parafusos de osso Ixwi- 

no podem ser utilizados, em humanos, nas técnicas de cirurgias ósseas reconstrutivas. Todavia, 

estudos adicionais sâo necessários para acompanhamento cronológico dos eventos teciduais.



114

7 CONCLUSÕES



115

7 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesta pesquisa, tais como:

a) presença de reabsorção do parafuso de osso bovino com conseqüente preenchimento 

ósseo;

b) obtenção de ganho ósseo vertical na maioria das peças experimentais e presença de te

cido ósseo em neo-formação;

c) ausência de osso necrótico;

d) ausência de células inflamatórias e

e) ausência de fibrose sugerem que os parafusos de osso bovino possam ser utilizados, em 

humanos, como material de preenchimento nas técnicas de aumento de rebordo. Toda

via, sugere-se estudo adicional com acompanhamento cronológico dos eventos teciduais 

aos 7,15,30 e 60 dias.

Novos estudos são necessários, ainda, para verificar a possibilidade da utilização dos parafu

sos de osso bovino como substituto de parafusos nfietálicos utilizados na odontologia nas técnicas 

de:

1) fixação de enxertos ósseos tipo aposicional;

2) fixação de membranas reabsorvlveis e

3) fixação de fraturas ósseas intra e extra-bucais.
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