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Resumo: 

Introdução: A regeneração óssea é uma área em grande evolução, não só com a utilização de 

novas técnicas mas também de novos biomateriais. Neste estudo, pretendeu-se avaliar a regeneração 

óssea ocorrida com dois biomateriais à base de brushite: o chronOS
TM

 Inject (Synthes
®
) e um cimento 

desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro com 

dois subtipos: Zn e ZnSr. Materiais e Métodos: Foram utilizados 6 ratos wistar machos de 6 meses de 

idade no qual foram feitos 2 defeitos ósseos de 4mm de diâmetro no crânio, separados pela sutura 

mediana. Para cada animal, foram colocados dois biomateriais diferentes, um em cada defeito. Após 60 

dias de regeneração, os animais foram sacrificados e fez-se a análise histológica das amostras recolhidas. 

Resultados: Todos os biomateriais utilizados mostraram ser biocompativeis e osteocondutores sendo 

visível em quase todas as amostras um padrão de crescimento em direcção ao centro do defeito ósseo. Os 

cimentos da Universidade de Aveiro (Zn e ZnSr) demonstraram um melhor desempenho ao promover 

uma maior maturação e crescimento do tecido ósseo, comparando com o chronOS
TM

 Inject. Entre os 2 

cimentos da U. Aveiro, não foram observadas diferenças significativas. Conclusão: Este estudo 

pretendeu ser um ponto de partida para novas investigações sobre este tema, sendo necessário aumentar o 

número da amostra, o tempo de regeneração óssea e utilização de novas técnicas de análise que permitam 

avaliar com detalhe a actividade osteocondutora destes cimentos. 

        Palavras-chave: Cimento de Fosfato de Cálcio, Brushite, chronOS Inject, Regeneração Óssea; Defeitos Ósseos. 

Abstract:     

 Introduction: bone regeneration is an area in great evolution, not only with the use of new 

techniques but also the use of new biomaterials. In this study our aim is to assess bone regeneration 

occurred with two brushite based biomaterials: chronOS
TM

 Inject (Synthes®) and cement developed by 

the Department of Ceramics and Glass Engineering, University of Aveiro, with two subtypes: Zn and 

ZnSr. Materials and Methods: Six Males Wistar rats with 6 months of age in which two bone defects 

with 4 mm of diameter were made in the skull, separated by median suture.. After 60 days of 

regeneration, all animals were sacrificed and a histological analysis was performed. Results: All 

biomaterials used showed biocompatibility and osteoconductive properties. In all samples a pattern of 

bone growth towards the center of the bone defect were observed. The cements of the University of 

Aveiro (Zn and ZnSr) showed a better performance by promoting a greater maturity and growth of bone 

tissue, compared with the chronOS
TM

 Inject. Between the two cements U. Aveiro, there were no 

significant differences. Conclusion: This study intended to be a starting point for further research on this 

topic, it is necessary to increase the sample number, time of bone regeneration and use of new analytical 

techniques to evaluate the osteoconductivity action. 

        Key-words: Calcium phosphate cement, Brushite, chronOS Inject, Bone Regeneration, Bone Defects. 
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 Os enxertos ósseos ocupam o segundo lugar dos tecidos mais transplantados, 

ultrapassado apenas pelas transfusões de sangue. Em todo o mundo são realizadas mais 

de 2.2 milhões de cirurgias de regeneração óssea em diversas áreas como traumatologia 

ortopédica, neurocirurgia e medicina dentária. 
(1-2)

 

 Os enxertos com osso autólogo são considerados o “gold standard” dos métodos 

de regeneração óssea. 
(3-4)

 

Num estudo de Puricelli, et al (2010), utilizaram-se 30 ratos machos wistar com 

5 meses de idade. No grupo de estudo (15 ratos) foram feitos defeitos ósseos cilíndricos 

no fémur de forma a que pudessem ser colocados cilindros de fosfato-α-tricálcico com 2 

mm de diâmetro e 4mm de comprimento. No grupo controlo (15 ratos), fizeram-se 

cilindros com as mesmas dimensões mas estes foram preenchidos como o osso autólogo 

removido dos fémures do grupo de estudo. Após 2 meses de espera os autores puderam 

concluir que o grupo controlo (com osso autólogo) apresentou uma remodelação óssea 

mais completa enquanto que o grupo de estudo (com o fosfato-α-tricálcico) não 

apresentava a cavidade completamente preenchida com novo osso.
(4)

 

Apesar da evidência científica, os enxertos com osso autólogo apresentam várias 

desvantagens como aumentar o tempo da cirurgia, aumentar a morbilidade do local 

dador e por vezes não haver osso autólogo em quantidade suficiente. Os aloenxertos 

(entre indivíduos da mesma espécie) também possuem desvantagens sendo a falta de 

compatibilidade e perigo de rejeição pelo hospedeiro os principais problemas. Como 

alternativa surgiram os materiais aloplásticos, naturais (como a hidroxiapatite coralina) 

ou sintéticos (como os cimentos de fosfato de cálcio), que vieram colmatar os aspectos 

negativos dos auto-enxertos, aloenxertos e xenoenxertos.
(2-5)

   

 

Histologia do Tecido Ósseo 

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo formado por células 

e material extracelular calcificado, a matriz óssea. Considerando o grau de maturidade, 

podemos distinguir 2 formas de osso: o osteóide (ou osso primário) e o lamelar (ou 

osso secundário). O osso osteóide é o osso imaturo que devido ao processo de 

Introdução 
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maturação irá formar o osso lamelar. Este último por sua vez divide-se em cortical (o 

mais abundante) e trabecular.
(4, 6-9)

 

Os diferentes tipos celulares são: os osteócitos (osteoblastos aprisionados) que 

se situam em cavidade ou lacunas dentro da matriz óssea e são nutrido por difusão de 

substâncias através de uma rede de canalículos. Estas células apresentam pequena 

actividade sintética e por isso são importantes na manutenção da matriz óssea pelo que a 

sua morte implica a perda desta matriz; os osteoblastos que se situam na periferia e 

sintetizam a matriz orgânica (colagénio tipo I, proteoglicanos e glicoproteínas) do tecido 

ósseo e portanto, são os responsáveis pela formação do novo osso. Conseguem ainda 

concentrar o fosfato de cálcio, importante na mineralização da matriz; os osteoclastos 

que são células multinucleadas, gigantes e móveis, capazes de reabsorver a matriz 

óssea. Quer os osteoclastos, quer os osteoblastos são os responsáveis pela remodelação 

óssea.
(6-12)

 

 A matriz óssea recém-formada, adjacente aos osteoblastos activos mas que ainda 

não está calcificada designa-se de osteóide.
(6-7, 11)

 

 Todos os ossos são revestidos na superfície interna pelo endósteo e na superfície 

externa pelo periósteo, membranas conjuntivas que contém células osteogénicas e como 

tal, cruciais na regeneração óssea.
(6-7, 9-12)

 

 Osteoclastos 

 A superfície dos osteoclastos virada para a matriz óssea apresenta 

prolongamentos vilosos irregulares que é circundada por uma zona citoplasmática rica 

em filamentos de actina, a zona clara. Esta zona é onde ocorre a adesão dos 

osteoclastos com a matriz óssea, criando um microambiente fechado, onde se dá a 

reabsorção óssea. Os osteoclastos secretam para a zona clara um ácido (H
+
) juntamente 

com colagenases e hidrolases que vão digerir a matriz orgânica e dissolver os cristais de 

sais de cálcio, criando as lacunas de Howship. Toda esta actividade osteoclástica é 

moderada por hormonas como a calcitonina e a paratormona.
(6-10, 12)

 

 Matriz Óssea 

 É constituída por uma matriz inorgânica (70% do peso) e uma matriz orgânica. 

A matriz inorgânica é constituída pela parte mineral óssea onde participam 

essencialmente o fósforo e o cálcio.
(8)

 A matriz orgânica contém iões como 
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bicarbonatos, magnésio, potássio, sódio, citrato e principalmente o fosfato e o cálcio. Os 

iões fósforo e cálcio formam cristais com a estrutura da hidroxiapatite com a 

composição Ca10(PO4)6(OH)2. Os iões da superfície do cristal são hidratados criando 

uma camada de iões e água em volta do cristal (capa de hidratação). A parte orgânica da 

matriz é formada por fibras de colagénio tipo I (95%) e por alguns proteoglicanos e 

glicoproteínas. A junção dos cristais de hidroxiapatite com as fibras de colagénio são os 

responsáveis pela dureza e resistência do tecido ósseo.
(7-10, 12-13)

 

 Quando ocorre uma fractura do tecido ósseo temos destruição de matriz óssea, 

morte de células, ruptura do periósteo e do endósteo e um possível deslocamento das 

extremidades do osso.
(6-7, 11)

  

Nos locais onde ocorreu perda de tecido ósseo, vai ocorrer ruptura dos vasos 

sanguíneos e consequente hemorragia, destruição da matriz extracelular e morte de 

células ósseas que vão numa primeira fase ser removidas pelos macrófagos.
(7)

  

 Cicatrização e Reparação 

A cicatrização e reparação do osso consistem essencialmente em 4 fases. Na fase 

de inflamação ocorre imediatamente após a fractura e dura cerca de 3 a 4 dias. Nesta 

fase ocorrem os sinais de Celsius (tumor, calor, rubor e dor) e em simultâneo a necrose 

tecidular no local da lesão. Instala-se a resposta inflamatória com a produção de 

citoquinas que activam células reparadoras como osteoblastos e células endoteliais. 

Ocorre ainda a diferenciação dos osteoblastos a partir do periósteo e o recrutamento de 

células indiferenciadas da medula óssea e do tecido conjuntivo adjacente para o local da 

lesão, diferenciando-se em condroblastos. A fase de formação do calo mole, com 

duração de 3 a 4 semanas, consiste na formação de um aglomerado de pré-odontoblastos 

em proliferação, fibroblastos e alguns condroblastos inseridos numa matriz de 

glicoproteínas e colagénio. Na fase de formação do calo duro, começa entre 3 a 4 

semanas após a agressão e tem uma duração de 2 a 3 meses. Nesta fase o calo mole é 

progressivamente substituído por tecido ósseo imaturo. Por último temos a fase de 

remodelação que pode prolongar-se por vários anos, onde o osso imaturo é substituído 

gradualmente por osso lamelar. Esta fase só termina quando a nível estrutural e 

funcional não for possível detectar sinais da lesão anteriormente existente.
(8-14)
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Remodelação Óssea 

As células do tecido ósseo do local da lesão começam por ser removidas pelos 

macrófagos para que se inicie o processo de remodelação óssea (fase de quiescência ou 

estabilização).
(6-7, 11)

 Na fase reversa, os osteoclastos abandonam o local e o periósteo e 

endósteo vão responder com uma intensa proliferação, formando-se um tecido muito 

rico em células osteoprogenitoras, recrutadas dos tecidos hematopoiéticos ou pela 

activação das já existentes no local, “cobrindo” toda a superfície óssea agredida ou 

fracturada. Na fase de formação, os osteoblastos vão sintetizar tecido não lamelar, com 

fibras de colagénio com disposição irregular, vai haver uma menor quantidade de 

minerais e uma grande quantidade de osteócitos (forma-se o tecido ósseo primário).
(10-

11)
 Com o tempo, o tecido ósseo vai ficando mais maduro (tecido ósseo secundário), 

com fibras de colagénio bem organizadas de forma concêntrica, formando um canal no 

interior por onde passam vasos, criando o Sistema de Havers. Estes sistemas 

comunicam entre si, entre a superfície externa do osso e a cavidade medular através dos 

canais de Volkman.
(6-8, 11)

 Na última etapa da reparação temos a fase de mineralização 

da matriz orgânica que se inicia com a deposição do cálcio e fosfato e a adição de iões 

de hidróxido e bicarbonato que formam a hidroxiapatite.
(10)

 Segundo estudos recentes, a 

fosfatase alcalina também tem um papel importante na remineralização, pois pensa-se 

que esta aumenta a concentração local de fosfato inorgânico (necessário para a 

deposição da hidroxiapatite) e activa as fibras de colagénio possibilitando a deposição 

de sais de cálcio.
(14)

  

 

Biomateriais de regeneração óssea – Cimentos de Fosfato de Cálcio 

 

O primeiro cimento de fosfato de cálcio foi criado por Brown e Chow em 1983 

com a apresentação de uma pasta injectável.
(3, 15-16)

 

 O fosfato de cálcio pode ser utilizado essencialmente sob 3 formas: 

hidroxiapatite sintetizada, fosfatos tricálcicos sólidos e cimentos de fosfato de cálcio.
(17)

 

Por sua vez e independentemente da consistência do material, existem 2 estruturas 

básicas dos cimentos de fosfato de cálcio: hidroxiapatite e brushite.
(3, 15-16, 18)

 

Os cimentos de apatite não são ideais pois estão associados a uma resposta 

inflamatória e normalmente são apresentados em grânulos o que demora mais tempo a 

serem reabsorvidos.
(16)

 Contêm o fosfato-α-tricálcico (α-TCP) e os componentes reagem 

de acordo com a equação: 3α-Ca3(PO4)2 + H2O → Ca9(HPO4)(PO4)5OH.
(18)
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  Os cimentos de brushite por sua vez têm aspecto líquido e poroso e são o 

resultado de uma reacção ácido-base utilizando o fosfato-β-tricálcico como componente 

iniciador, de acordo com a seguinte reacção: 

β-Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2.H2O + 7H2O  →  4CaHPO4 + 2H2O.
(15)

 Os cimentos de 

brushite são actualmente mais apetecíveis pois a sua reabsorção é mais rápida, ao 

mesmo tempo que se forma novo osso.
(3, 18)

 

  

 Características dos cimentos de fosfato de cálcio 

 

Apesar do osso autólogo ser o melhor enxerto ósseo e o mais previsível, nem 

sempre existe quantidade suficiente para preencher defeitos ósseos que existem no 

rebordo alveolar, sobretudo no sector anterior maxilar.
(19-21)

 

Os materiais aloplásticos têm sido amplamente utilizados devido à sua facilidade 

de manuseamento, à sua actividade biológica e disponibilidade em quantidades 

suficientes para preencher qualquer defeito ósseo. Mas mesmo dentro dos materiais 

aloplásticos temos por exemplo os de hidroxiapatite que pelo facto de serem em 

grânulos, exigem por vezes a colocação de uma membrana, o que torna a técnica mais 

complicada e demorada. Por este facto, desenvolveram-se os materiais injectáveis à 

base de fosfatos tricálcicos que são altamente biocompatíveis e actuam como uma 

matriz osteocondutiva sintética muito eficaz.
(2, 17, 19-24)

 

 Estes materiais, quando colocados em contacto com o osso circundante, vão 

progressivamente ser reabsorvidos pelos osteoclastos e ao mesmo tempo promovem a 

formação de osteóide directamente na superfície do cimento por parte dos osteoblastos, 

sem haver interposição de tecidos moles que afectariam a regeneração óssea.
(17, 23)

 Ao 

contrário de, por exemplo, os compostos à base de sulfato de cálcio que são 

reabsorvidos mesmo que não esteja a ocorrer remodelação óssea, os cimentos de fosfato 

de cálcio só são reabsorvidos com a formação de novo osso.
(17, 25)

 As suas propriedades 

mecânicas são muito aceitáveis pois após colocar o cimento in situ ele irá endurecer 

após alguns minutos e terá uma força de compressão de 5 a 10 MPa. Este processo não 

causa qualquer alteração na temperatura ou no pH do meio circundante. Nas 12 a 24 

horas seguintes após a injecção, a cristalização continua, dando ao cimento uma força 

compressiva final de 25 a 45 MPa (similar ao do osso esponjoso). A resistência às 

forças de tensão e cisalhamento raramente excedem os 3 a 5 MPa, no entanto este é um 

valor completamente aceitável face às forças que normalmente são exercidas nestas 

áreas de regeneração óssea.
(2, 17, 20, 24)

  

 O objectivo deste trabalho é sobretudo testar o desempenho dos cimentos 

injectáveis à base de fosfato-β-tricálcico, fazendo uma análise quantitativa e sobretudo 
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qualitativa no tecido ósseo neoformado, utilizando 2 cimentos diferentes: chronOS
TM

 

Inject e cimento da Universidade de Aveiro, tendo este último duas variantes (Zn e 

ZnSr). 
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A informação necessária para a realização desta investigação foi obtida 

essencialmente a partir de artigos científicos da PubMed utilizando como palavras-

chave: “bone regeneration”, “chronOS Inject”, “calcium phosphate cement” “bone 

defects” e “brushite”. Também foram consultadas teses de mestrado e doutoramento na 

área de regeneração óssea bem como livros de Histologia do tecido ósseo. 

 Foram utilizados 6 ratos Wistar machos com 6 meses de vida.  

A autorização para esta experimentação animal foi-nos concedida pela Direcção 

Geral de Veterinária com o intuito de que fossem cumpridas todas as normas éticas 

exigidas em experimentação animal. 

Durante o período de ensaio, todos os ratos foram mantidos em gaiolas isoladas 

(dois ratos em cada gaiola) e colocados numa câmara devidamente programada em 

termos de temperatura, humidade, pressão, ventilação, e períodos de luz/escuridão. 

Todos os ratos foram alimentados com água e ração própria ad libitum.  

Inicialmente os 6 ratos seriam divididos aleatoriamente em 2 grupos de 3 ratos 

onde um dos grupos receberia o cimento chronOS
TM

 Inject e o outro grupo receberia o 

cimento desenvolvido na Universidade de Aveiro. No entanto, se assim fosse, teríamos 

sempre o factor de variabilidade biológica dos ratos, pois cada um deles tem reacções 

imunológicas diferentes e metabolismos diferentes. Assim sendo, optou-se por fazer um 

único grupo onde foram feitos dois defeitos ósseos em cada rato de forma a “alojar” 

cada um dos dois cimentos. Com este método de amostras emparelhadas conseguimos 

eliminar a variabilidade biológica e comparar, em cada rato, a regeneração óssea 

ocorrida com o chronOS
TM

 Inject e com o cimento da Universidade de Aveiro. Na 

mesma ordem de ideias, o grupo de controlo do chronOS
TM

 Inject será o cimento da 

U.Aveiro e vice-versa. 

 

Começou-se por colocar aleatoriamente dois animais em cada gaiola e  

numeraram-se as gaiolas de 1 a 3. De seguida, para cada animal da mesma gaiola, 

fizeram-se 1 e 2 riscos com caneta de feltro preta na cauda de cada animal de forma a 

poder identificá-los posteriormente (Fig.1) 

 

Materiais e Métodos 
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Fig.1- Identificação do animal pelo número de marcas. 

 

Todo o processo cirúrgico só foi possível ser realizado com anestesia geral. 

Como tal, cada animal foi primeiramente submetido a anestesia inalatória com 

isoflurano (Isoflo
®
) numa câmara especialmente preparada para o efeito (Fig. 2, 3). De 

seguida foi administrada anestesia intra-peritonial, numa mistura de 1:1 de Ketamina 

(Imalgene
®
1000, Merial) 80-100mg/kg e Xilazina (Rompum

® 
2%, Bayer) 5-10 mg/kg, 

por via intra-peritoneal (Fig.4, 5). 

 

 

 

 

Fig.2,3- Anestesia Inalatória. Esquerda: câmara para anestesia inalatória; Direita: Isoflurano (IsoFlo
®
). 
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Fig. 4- Solução anestésica injectável, 1:1, Ketamina e Xilazina.  

Esquerda: Ketamina (Imalgène
®
1000); Direita: Xilazina (Rompun

®
2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5- Anestesia via intra-peritoneal (1:1, Ketamina e Xilazina). 
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Quando fosse necessário reforçar o efeito anestésico, foi utilizado 1/4 da dose 

inicial. O tempo de espera para a acção do anestésico foi de 10 minutos. A partir deste 

momento o tempo cirúrgico situa-se entre os 45 a 60 minutos. A confirmação do efeito 

anestésico foi-nos dada pela ausência de contracção muscular e pelos ciclos constantes 

de expiração e inspiração do animal. Sempre que havia alteração do ritmo respiratório 

ou contracção muscular evidente, foi feito o reforço anestésico como anteriormente 

mencionado.   

A temperatura corporal foi mantida dentro de valores normais pela utilização de 

uma botija de água aquecida a aproximadamente 37 ºC de forma a que o ventre do 

animal pudesse pousar sobre a botija e ser submetido ao acto cirúrgico. A ventilação do 

espaço foi garantida pela programação do ar condicionado do bloco operatório. 

Todos os animais foram pesados numa balança digital, após o procedimento 

anestésico mas antes do acto cirúrgico. O peso de cada animal está representado na 

seguinte tabela: 

 

Tabela I – Peso corporal de cada animal. Nota: A denominação “rato 1” e “rato 2” foi atribuída 

consoante o número de riscos feitos na cauda do animal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do animal Peso corporal (g) 

Gaiola I 

Rato 1 470 

Rato 2 470 

Gaiola II 

Rato 1 420 

Rato 2 520 

Gaiola III 

Rato 1 450 

Rato 2 520 
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Cada animal foi submetido a uma ligeira tricotomia com tesoura de modo a 

retirar alguns pêlos da área de incisão, par melhorar a visualização e evitar a 

interposição dos pêlos da zona cirúrgica. De seguida desinfectou-se a zona cirúrgica 

com uma gaze embebida em solução iodada (Betadine
®
, solução cutânea 100 mg/mL, 

MEDA Pharma). (Fig.6, 7) 

 

Fig. 7- Desinfecção da zona cirúrgica (região do 

crânio anterior às orelhas) com solução iodada e após 

tricotomia. 

 

 

 

 

 

 

Fez-se uma incisão com lâmina de bisturi nº15 montada em cabo de bisturi, no 

sentido sagital (ao nível da sutura mediana), entendendo-se desde a sutura coronal até à 

sutura parieto-occipital. (Fig. 8) 

 

Fig. 6- Solução desinfectante à base de iodo 

(Betadine
®
, solução cutânea 100 mg/mL, MEDA Pharma) 
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Fig. 8- Incisão inicial na linha média, desde a parte posterior dos olhos até à parte posterior das 

orelhas. Também foi feita a incisão do periósteo ao nível da sutura mediana do crânio.  

 

Depois de fazer cuidadosamente o descolamento do periósteo com o auxílio do 

bisturi e lâmina nº 15, fizeram-se defeitos circulares de 4 mm de diâmetro com uma 

broca tronco-cónica de tungsténio montada em micromotor e com irrigação exterior 

com seringa contendo soro fisiológico (NaCl 0,9%, 250mL, Braun
®
) (Fig. 9). Os 

defeitos foram realizados com uma profundidade mais ou menos constante de 0,7mm o 

que permitia ver um ligeiro tom rosa no fundo do defeito, correspondente aos vasos 

sanguíneos que circundam o cérebro (Fig. 10). 
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Fig. 9- Defeitos ósseos realizados com broca tronco-cónica de tungsténio e com irrigação 

exterior realizada com seringa plástica de 10mL contendo soro fisiológico (NaCl 0,9%, 250mL, Braun
®
) 

com um fluxo constante direccionado à zona de contacto entre a broca e o osso (zona de corte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Fig. 10- Defeitos ósseos realizados na calote craniana do rato. A: Observação dos defeitos em 

ampliação normal. B: Defeitos ósseos com maior ampliação. De notar a existência de 2 defeitos ossos, 

um em cada lado da sutura mediana do crânio e o mais distantes possível no plano sagital. 

 

 

Foram realizados dois defeitos ósseos em cada animal uma vez que vão ser 

testados dois biomateriais diferentes. Optou-se por realizar os defeitos ósseos separados 

pela sutura mediana e o mais distante possível um do outro pelo que um foi realizado 

mais para anterior enquanto o outro foi mais para posterior. Uma vez que os cimentos 

têm uma consistência líquida e de ganharem presa ao fim de poucos minutos, não há o 

risco de o material de um defeito contaminar o outro defeito, como seria provável caso o 

material fosse em grânulos. Assim, a distância entre os defeitos variou de 3mm 

(Fig.10.B) até 8mm.  

A distância entre os defeitos está representada na próxima figura (Fig.11). 

 

 

B 
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Fig. 11- Área cirúrgica disponível para realizar os defeitos ósseos (representada com o 

rectângulo verde), dividido pela sutura mediana (linha laranja) com os defeitos ósseos localizados um de 

cada lado da sutura mediana e afastados no plano sagital. 

 

 

 Realizados os defeitos, precedeu-se à colocação de ambos os cimentos, um em 

cada defeito ósseo até ficar com a mesma altura do osso circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12- Cimentos colocados nos defeitos ósseos: Esquerda: UA (Universidade de Aveiro);           

Direita: chronOS
TM

 Inject. 
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Fig.13- Esquema representativo da área cirúrgica com os bordos dos tecidos a vermelho, a sutura 

mediana a amarelo (linha a tracejado) e os defeitos ósseos preenchidos com o cimento a branco (círculos 

cinzentos com fundo branco). À nossa Esquerda: cimento UA; à nossa Direita: cimento chronOS
TM

 

Inject. 

 

Os cimentos foram espatulados de formas diferentes. No chronOS
TM

 Inject foi utilizado 

o kit próprio para confecção do cimento, tal como preconiza a empresa (SYNTHES
®
). 

(Fig.14.A e B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 
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Fig.14- Kit da Synthes
®

: A: Sistema de preparação do chronOS
TM 

Inject (apresentação pó:líquido);         

B: Sistema de injecção do cimento depois de misturado o pó com o líquido (ácido hialurónico). 

 

 

O cimento na Universidade de Aveiro foi espatulado pelos próprios 

representantes do material, que estando presentes durante a cirurgia, puderam misturar o 

pó com o líquido num pequeno godé com a ajuda de uma espátula, de acordo com o seu 

protocolo. 

Depois de preenchidos os defeitos ósseos, realizou-se a sutura dividida em 2 

fases: primeiro suturou-se o periósteo com 2 pontos simples com fio de sutura 

reabsorvível de ácido poliglicólico, entrançado, revestido (Safil
® 

4/0, Braun) (Fig.15, 

16); por fim suturou-se a pele com fio de sutura não reabsorvível (Surgisilk
®
 5/0, 

Sutures Limited) com 3 a 4 pontos simples (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

B 
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Fig.15- Sutura do periósteo com fio reabsorvível (Safil
® 

4/0, Braun) e com ponto simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16- Sutura do periósteo com o primeiro ponto simples. 
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 Fig.17- Sutura da pele com 4 pontos simples (fio não reabsorvível, Surgisilk
®

 5/0, Sutures 

Limited) e seguidamente foi desinfectada a ferida com solução iodada (Betadine
®
, solução cutânea 100 

mg/mL, MEDA Pharma). 

 

 Após a cirurgia, os ratos foram colocados em gaiolas separadas para que quando 

recuperassem da anestesia não houvessem agressões. Foi também retirada a água e a 

ração de modo a não magoar os animais quando se tentassem mover. Todos eles foram 

enviados para o IPATIMUP (biotério) e mantidos lá durante 60 dias sob condições 

ideais de temperatura, humidade, luz, e com um tratador especializado que diariamente 

limpava a gaiola e abastecia com água e ração.  

 

 Características dos cimentos utilizados 

Um dos dois materiais utilizados neste estudo foi desenvolvido pelo 

Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro e apesar 

de não ser comercializado, estando ainda em fase de testes em animais, promete ser uma 

alternativa a outro cimento muito comercializado, o chronOS
TM

 Inject. Este cimento de 

fosfato- -tricálcico desenvolvido em Portugal existe em 2 variantes, ambas testadas 

neste estudo, pois um consiste em zinco (Zn) com brushite e o outro cimento de 
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zinco+estrôncio (ZnSr) com brushite. Segundo os investigadores, o zinco e o estrôncio 

vão estimular a proliferação dos pré-osteoblastos, promover a maturação, adesividade, 

produção de colagénio tipo I e fibras extraxelulares por parte dos osteoblastos, a síntese 

de fosfatase alcalina e inibição do efeito de reabsorção óssea dos osteoclastos (útil em 

casos de osteoporose) aumentando ainda a taxa de apoptose dos osteoclastos.
(8, 18, 25)

 

Além disso o ião zinco (Zn
2+

) está envolvido em muitas metalo-enzimas e proteínas e 

aumenta a síntese de colagénio, pelo que é um elemento de crucial importância para o 

organismo.
(8, 18, 25)

 

  Ambos os cimentos apresentam boa biocompatibilidade e osteocondutividade.
(18, 

25)
  

 O outro cimento utilizado, o chronOS
TM

 Inject (Synthes
®
) é também um cimento 

à base de brushite cujo elemento principal é também o fosfato-β-tricálcico. É um 

biomaterial largamente utilizado a nível mundial, essencialmente na área de ortopedia, 

na reconstrução e regeneração óssea, principalmente dos ossos longos; em neurologia na 

regeneração de defeitos na calote craniana e menos em medicina dentária, na elevação 

do rebordo alveolar. Este último difere em alguns aspecto do outro biomaterial testado, 

entre os quais pela ausência de zinco e estrôncio mas também por o componente líquido 

ser hialuronato de sódio a 0,5% em vez de uma solução de ácido cítrico + 

poli(etilenoglicol) utilizada no cimento da Universidade de Aveiro.
(16, 18, 21, 25)

 

 

 

 Após este período de espera os animais foram sacrificados com sobredosagem 

anestésica. Todos os animais foram pesados tal como tinha sido feito no início (Tabela 

II). Foi feito um acesso cirúrgico através de uma incisão com extensão e localização 

idêntica à realizada no dia 0. Após dissecção da pela e periósteo, ficou exposta a calote 

craniana em quase toda a sua extensão. (Fig.18)  
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Tabela II – Peso corporal de cada animal no início (dia 0) e final (dia 60) da experiência.    

Nota: A denominação “rato 1” e “rato 2” foi atribuída consoante o número de riscos feitos na cauda do 

animal. 

 

Fig.18- Incisão ao nível da sutura mediana do crânio incluindo o periósteo, após sacrifício por 

dosagem anestésica (mistura de 1:1 de Ketamina (isoflurano (Isoflo
®
) via inalatória durante 5min; 

Imalgene
®
1000, Merial) 80-100mg/kg e Xilazina (Rompum

® 
2%, Bayer) 5-10 mg/kg, por via intra-

peritoneal). 

Identificação do animal 
Peso corporal (g) 

(Dia 0) 

Peso Corporal (g) 

(Dia 60) 

Gaiola I 

Rato 1 470 500 

Rato 2 470 530 

Gaiola II 

Rato 1 420 430 

Rato 2 520 506 

Gaiola III 

Rato 1 450 466 

Rato 2 520 466 
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Com auxílio de um disco de corte circular diamantado montado em micromotor, 

fizeram-se 4 cortes perpendiculares entre si, longe dos defeitos ósseos de forma a que os 

2 defeitos iniciais (agora preenchidos com novo osso) ficassem incorporados na mesma 

peça cirúrgica. Do lado esquerdo da amostra, local onde foi colocado o chronOS
TM 

Inject nos 6 ratos, foi feito o corte na diagonal do canto da amostra para que fosse 

possível identificar de que lado estava cada um dos biomateriais utilizados. (Fig.19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19- Corte da calote craniana de forma a abranger as áreas onde foram feitos os defeitos 

ósseos e colocados os biomateriais. À direita está representado o disco de corte utilizado. De notar o corte 

na diagonal do canto da amostra, indicando o lado onde foi colocado o chronOS
TM 

Inject. Do lado oposto, 

dividido pela sutura mediana do crânio, encontra-se o defeito ósseo com o cimento da Universidade de 

Aveiro. 

 

Após destacar as amostras do crânio (Fig.20), irrigam-se as amostras com soro 

fisiológico para remover os restos de sangue e depois de secar levemente com uma gaze 

esterilizada, foram colocadas em formol a 4% e devidamente identificadas. (Fig.21) 
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Fig.20- Remoção da amostra expondo o cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21- Amostra do tecido ósseo obtida em cada rato. Superior Esquerda: amostra do tecido ósseo onde 

ainda é identificável os 2 defeitos ósseos circulares. Superior Direita: representação esquemática da 

localização dos defeitos (círculos laranja) e da sutura mediana (linha verde). Note-se que do lado do corte 

oblíquo no canto da amostra está o cimento chronOS
TM 

Inject. Inferior Esquerda: vista interna da amostra 

(lado em contacto com o cérebro). Inferior Direita: Amostra colocada num frasco com formol a 4 % e 

devidamente indentificada. 
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Por fim, levaram-se as amostras para um laboratório especializado para análise 

histológica, processo este que segue um protocolo específico e demorado, representado 

abaixo. 

 

Protocolo da Análise Histológica 
  
 

Após fixação, procedeu-se à desidratação, durante a qual as amostras foram 

colocadas numa série crescente de diferentes concentrações de álcool, começando pela 

colocação das amostras em frascos individuais, contendo uma solução de etanol a 70% 

durante 72 horas. Após esse período de tempo, foram sucessivamente colocadas em 

frascos contendo cada um soluções de álcool etílico a 70, 80, 90, 96 e 100%, 

permanecendo em cada frasco cerca de 72 horas. A fase seguinte é a inclusão, na qual 

cada amostra foi colocada individualmente num frasco de vidro contendo de 

metilmetacrilato, durante 4dias a 32ºC.  

Após a inclusão, realizou-se o corte dos blocos com o auxílio de um micrótomo 

para tecidos duros não descalcificados, com abundante lubrificação e refrigeração, a 

uma rotação de 2500 rpm, de modo a obter-se cortes com espessuras médias de 150-

200μm.  

Para a obtenção de cortes com menor espessura (cerca de 40 μm), foi utilizado um 

equipamento de polimento (DAPS®, Struers, Dinamarca) com vários discos de 

granulometriaa de #1000 (3M 734® e 3M 714®, Reino Unido), tendo-se confirmado a 

espessura com um micrótomo digital (Digimatic Micrometer®, Mytotuyo, Japão).  

A coloração utilizada foi a Solocrom. As amostras obtidas foram ainda 

colocadas em lâminas de vidro coladas com Permacol (Ind Permacol UV®, Adhesive 

327/3, Permacol Ind. Holanda), ficando a polimerizar durante 24h à luz natural. A 

colocação da lamela sobre a amostra seguiu o mesmo procedimento, tendo sempre o 

cuidado de evitar a inclusão de bolhas de ar. As lâminas foram devidamente 

identificadas e observadas no microscópio óptico do laboratório (Leica DMLB®, 

Wetzlar, Alemanha). As imagens foram captadas por uma câmara de vídeo que se 

encontrava acoplada ao referido microscópio e emitidas num ecrã de computador (Leica 

Q 500Iw®, Wetzlar, Alemanha), tendo sido utilizado o software de aquisição e análise 

de imagem específico para o efeito (Leica Lida, Leica Imaging Systems®, Reino Unido, 
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Cambridge, 1996). Por fim, foi feita observada a área de defeito ósseo que se 

encontrava preenchida por osso neoformado em cada preparação. 

 

 

 

 

Todas as amostras têm o mesmo tempo de regeneração (60 dias). Apesar de 

terem sido testados 3 biomateriais diferentes, os resultados serão esquematizados e 

apresentados por identificação do animal e como subtópico temos a identificação do 

biomaterial. 

  

 Preparações histológicas da Gaiola I, Rato 1 (Rato 1.1) 

 

 

 

Fig.21- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o chronOS
TM

 Inject. 

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

 

Resultados 

ChronOS
TM 

Inject 
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Fig.22- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o chronOS
TM

 Inject.  

Legenda: precipitados de fosfato de cálcio (*), biomaterial (●)  

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

Fig.23- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: precipitados de fosfato de cálcio (*), biomaterial (●), zonas de neoformação óssea (→). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 
* 

● 

● 

● 

* 

● ● 
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Fig.24- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: precipitados de fosfato de cálcio (*), biomaterial (●), zonas de neoformação óssea (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

  

 

Fig.25- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr. 
Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

Universidade de Aveiro, cimento ZnSr 

 

● 

* 
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Fig.26- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

Fig.27- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr. 

Legenda: fibras de colagénio (*), biomaterial (●), tecido ósseo neoformado (→). 

 Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 

● 
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Fig.28- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: vaso sanguíneo (*), tecido ósseo neoformado (→), tecido ósseo neoformado mais recente 

(estrela).  

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 Preparações histológicas da Gaiola I, Rato 2 (Rato 1.2) 

 

 

Fig.29- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o chronOS
TM

 Inject  

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

ChronOS
TM 

Inject 

 

* 
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Fig.30- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: biomaterial rodeiado por fibras de colagénio (*), tecido ósseo neoformado (→). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

 

Fig.31- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: biomaterial (*), tecido ósseo neoformado (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 

* 
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Fig.32- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o chronOS
TM

 Inject.  

Legenda: biomaterial (*), tecido ósseo neoformado (estrela), rede de fibras colagénicas (→). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 

 

 

Fig.33- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr. 
Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

Universidade de Aveiro, cimento ZnSr 

 

* 
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Fig.34- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: biomaterial (*).  
Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

 

Fig.34- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: biomaterial (*), tecido ósseo neoformado (→), rede de fibras colagénicas (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 

* 
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Fig.35- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 1.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: biomaterial (*), tecido ósseo neoformado (estrela) 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 
 

 

 Preparações histológicas da Gaiola II, Rato 1 (Rato 2.1) 

 

 

Fig.36- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

ChronOS
TM 

Inject 

 

* 
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Fig.37- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: biomaterial (*) precipitados de fosfato de cálcio (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

 

Fig.38- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 

* 
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Fig.39- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o chronOS
TM

 Inject. 

 Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 

 

 

Fig.40- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  
Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

Universidade de Aveiro, cimento ZnSr 

 

* 
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Fig.41- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

 

Fig.42- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (estrela). 
Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 
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Fig.43- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn + Sr.  

Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (estrela),  

tecido ósseo neoformado mais recente (→). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* 



 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS CIMENTOS À BASE DE FOSFATO DE CÁLCIO NA REGENERAÇÃO 
DE DEFEITOS ÓSSEOS 

 

Miguel Ourique Meneses 4444  

 

ChronOS
TM 

Inject   vs   Cimento Aveiro (ZnSr) 

Nas preparações histológicas do rato 1.1 (Fig.21, 22, 23 e 24) observamos o 

defeito ósseo preenchido com o cimento ChronOS
TM 

Inject e rodeado por uma matriz 

essencialmente colagénica. No mesmo animal, o cimento da Universidade de Aveiro 

(Fig. 25, 26, 27 e 28) apresentou uma matriz colagénica mais bem organizada que no 

caso anterior, com as fibras de colagénio orientadas de forma circunferencial, 

consistente com a forma do osso haversiano (Fig.27) e que preenche toda a área do 

defeito ósseo. Em ambos os casos conseguimos distinguir uma extensa área de 

neoformação óssea com uma frente de mineralização a progredir para a zona central do 

defeito ósseo (crescimento concêntrico). 

Para o rato 1.2 (Fig.29, 30, 31 e 32), no cimento ChronOS
TM 

Inject, observamos 

uma formação de tecido ósseo que segue um padrão típico de crescimento, em direcção 

ao centro do defeito ósseo (Fig.30). Verificou-se ainda uma grande quantidade de fibras 

de colagénio bem organizadas e dispersas a preencher toda a área do defeito. Com o 

cimento da Universidade de Aveiro (Fig. 33,34,35 e 36) observamos uma neoformação 

óssea idêntica ao anterior no entanto menos exuberante, com bastante cimento ainda por 

reabsorver embora o crescimento ósseo esteja a progredir em direcção ao biomaterial 

(Fig.34). 

 No rato 2.1 (Fig. 37, 38, 39 e 40) e com o cimento ChronOS
TM 

Inject 

observamos uma grande quantidade de tecido ósseo neoformado no entanto parece 

consistente com uma primeira fase de maturação. No cimento da Universidade de 

Aveiro (Fig. 41, 42, 43 e 44) verificamos também uma grande quantidade de novo 

tecido ósseo no entanto a sua fase me maturação é mais avançada pois é evidente uma 

maior organização da matriz, com a presença de osso haversiano (Fig.43). Neste último 

caso, o defeito ósseo foi ligeiramente mais profundo, atingindo a cortical interna 

(Fig.41). 

Apesar de nos 3 animais ambos os cimentos terem promovido a regeneração 

óssea, o cimento da Universidade de Aveiro parece induzir uma maturação óssea 

ligeiramente mais rápida e completa mas sem diferenças significativas entre eles. 
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 O cimento ChronOS
TM 

Inject apresentou ainda precipitados de fosfato de cálcio 

incluídos na matriz colagénica, enquanto que, com o cimento da Universidade de 

Aveiro, não se formaram quaisquer precipitados. 
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 Preparações histológicas da Gaiola II, Rato 2 (Rato 2.2) 

 

 

Fig.44- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o chronOS
TM

 Inject  

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

 

 

Fig.45- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o chronOS
TM

 Inject 
Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (estrela),  

precipitados de fosfato de cálcio (→). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

ChronOS
TM 

Inject 

 

* 
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Fig.46- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: biomaterial envolvido por rede de fibras colagénicas (*), tecido ósseo neoformado (→),  

precipitados de fosfato de cálcio (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

 

Fig.47- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: tecido ósseo neoformado (estrela), fibras de colagénio (→). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

* 
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Fig.48- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: osteoclastos (→) junto ao precipitado de fosfato de cálcio (*).  

Coloração: Solocrom. (ampliação 400x) 

 

 

 

Fig.49- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn. 
Coloração: Solocrom. (ampliação 25x)  

Universidade de Aveiro, cimento Zn 

 

* 
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Fig.50- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

 Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

Fig.51- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: tecido ósseo neoformado (*), biomaterial envolvido numa rede de fibras de colagénio (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* * 

* * 
* 
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Fig.52- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 2.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: tecido ósseo neoformado (*), biomaterial envolvido numa rede de fibras de colagénio (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 Preparações histológicas da Gaiola III, Rato 1 (Rato 3.1) 

 

 

 

Fig.53- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

ChronOS
TM 

Inject 

 

* 

* * 
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Fig.54- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

Fig.55- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: tecido ósseo neoformado (*), biomaterial envolvido numa rede de fibras de colagénio (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 
* 
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Fig.56- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: tecido ósseo neoformado com vasos sanguíneos (*). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 

 

 

Fig.57- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn. 
Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

Universidade de Aveiro, cimento Zn 

 

* * 
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Fig.58- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn. 

Legenda: tecido ósseo neoformado (→), fibras de colagénio (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 
 

 

Fig.59- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: tecido ósseo neoformado (estrela), fibras de colagénio (*). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 
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Fig.60- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.1) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: tecido ósseo neoformado (estrela). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 Preparações histológicas da Gaiola III, Rato 2 (Rato 3.2) 

 

 

Fig.61- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o chronOS
TM

 Inject 

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

ChronOS
TM 

Inject 
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Fig.62- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o chronOS
TM

 Inject 
Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

 

Fig.63- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o chronOS
TM

 Inject  

Legenda: tecido ósseo neoformado (estrela), precipitados de fosfato de cálcio (→), intensa rede de fibras 

colagénicas (*). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 

* 
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Fig.64- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o chronOS
TM

 Inject. 

Legenda: tecido ósseo neoformado (estrela), matriz essencialmente colagénica (*). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 

 

 

 

Fig.65- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Coloração: Solocrom. (ampliação 25x) 

Universidade de Aveiro, cimento Zn 

 

* 
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Fig.66- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn. 

Legenda: tecido ósseo neoformado (→), biomaterial envolvido por uma rede de fibras colagénicas (*).  

Coloração: Solocrom. (ampliação 50x) 

 

Fig.67- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: delimitação entre o tecido ósseo neoformado e o tecido ósseo remanescente (→). 

Coloração: Solocrom. (ampliação 100x) 
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Fig.60- Fotomicrografia da área do defeito ósseo (rato 3.2) com o cimento de fosfato de cálcio + Zn.  

Legenda: tecido ósseo neoformado apresentando sinais de alguma maturação com presença de vasos 

 sanguíneos e uma matriz mais compacta. 

Coloração: Solocrom. (ampliação 200x) 
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ChronOS
TM 

Inject   vs   Cimento Aveiro (Zn) 

Nas preparações histológicas do rato 2.2 (Fig.44, 45, 46, 47 e 48) observamos o 

defeito ósseo preenchido com o cimento ChronOS
TM 

Inject onde é notória a presença de 

precipitados de fosfato de cálcio e alguma neoformação óssea. No mesmo animal, o 

cimento da Universidade de Aveiro (Fig. 49, 50, 51 e 52) apresentou uma quantidade 

considerável de novo tecido ósseo cobrindo toda a área do defeito. A envolver esse 

novo tecido encontramos uma matriz essencialmente colagénica de fibras bem 

organizadas. 

Para o rato 3.1 (Fig.53, 54, 55 e 56), no cimento ChronOS
TM 

Inject, observamos 

uma formação de tecido ósseo essencialmente nas zonas adjacentes ao osso 

remanescente e é possível identificar na Fig.54 o padrão e direcção de crescimento do 

novo osso (crescimento concêntrico – da periferia para o centro do defeito ósseo). 

Verificou-se ainda uma grande quantidade de fibras de colagénio bem organizadas e 

dispersas a preencher toda a área do defeito. Com o cimento da Universidade de Aveiro 

(Fig. 57,58,59 e 60) observamos uma neoformação óssea idêntica ao anterior. Na fig.58 

conseguimos identificar também a frente de mineralização em direcção ao centro do 

defeito. 

 No rato 3.2 (Fig. 61, 62, 63 e 64) e com o cimento ChronOS
TM 

Inject, 

observamos uma grande quantidade de tecido ósseo neoformado, disperso por todo o 

defeito ósseo. A preencher todo o defeito temos uma extensa rede de fibras colagénicas 

bem organizadas. No cimento da Universidade de Aveiro (Fig. 65, 66, 67 e 60) 

verificamos uma grande quantidade de novo tecido ósseo, preenchendo quase por 

completo todo a área do defeito, faltando apenas uma pequena progressão da formação 

óssea em termos horizontais. Neste caso podemos observar pequenas lacunas no novo 

osso formado, indicando uma avançada maturação e organização deste novo tecido. 

Apesar de nos 3 animais, ambos os cimentos terem promovido a regeneração óssea, o 

cimento da Universidade de Aveiro parece induzir uma maturação óssea mais rápida e 

completa e no caso do rato 3.2 vemos mesmo um completo preenchimento do defeito a 

nível vertical. 

 Em termos gerais, o cimento de fosfato de cálcio da Universidade de Aveiro 

(Zn) parece induzir uma mais rápida maturação óssea, com maiores áreas de tecido 

ósseo recém-formado mas sobretudo com uma matriz colagénica extensa e bem 
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organizada, nutrida por muitos vasos sanguíneos. Nas imagens histológicas 

conseguimos ver ainda uma tendência do osso recém-formado a criar sistemas de 

Havers (osso haversiano). 

 O cimento ChronOS
TM 

Inject apresentou ainda precipitados de fosfato de cálcio 

incluídos na matriz colagénica, enquanto que, com o cimento da Universidade de 

Aveiro, não se formaram quaisquer precipitados.  

 

 

 

 Hoje em dia, o uso de biomateriais permite-nos não só fornecer uma matriz para 

que as células osteogénicas possam realizar a sua função, mas também impedir que 

outras células, como as epiteliais, musculares ou do tecido conjuntivo, possam invadir a 

área a regenerar e assim impedir a formação de novo osso.  

 A utilização de um cimento que está em fase de desenvolvimento (cimento da 

Universidade de Aveiro), torna este estudo preliminar. As normas ISO propõe como um 

mínimo de 3 animais. A utilização de 6 ratos parece-nos ser uma amostra suficiente 

neste tipo de estudos piloto em que não sabemos quais os resultados prováveis uma vez 

que também não existem estudos idênticos a este que possam servir de guia.  

 Os biomateriais utilizados neste estudo foram criteriosamente escolhidos pois 

um resulta de uma parceria entre o Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro 

na Universidade de Aveiro e a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do 

Porto com vista à sua aplicação em Medicina Dentária. Apesar de estar ainda em fase de 

teste em animais, segundo os cientistas que o desenvolveram, este biomaterial vem 

colmatar algumas lacunas de outros biomateriais já existentes no mercado, acelerando o 

processo de regeneração óssea. O outro biomaterial utilizado, o chronOS
TM

 Inject da 

Synthes
®

, para além de ter uma composição idêntica ao biomaterial anterior e ser à base 

de brushite, é um dos mais utilizados em todo o mundo, sobretudo nas áreas de 

ortopedia e neurocirurgia. Ambos os materiais podem ser utilizados na medicina 

dentária, quer em elevações do seio maxilar, aumento do rebordo alveolar, na colocação 

de implantes dentários ou preenchimento/regeneração de defeitos ósseos provocados, 

por exemplo, por quistos.  

Discussão 
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Num estudo elaborado por Aral A. et al. (2008), foram utilizadas 3 ovelhas entre 

os 2 e 4 anos de idade para realizar elevação dos seios maxilares. O grupo controlo, 

constituído por 1 ovelha no qual foi utilizado osso autólogo para elevação dos dois seios 

maxilares e colocação de 2 implantes em cada seio maxilar. No grupo experimental, 

constituído por 2 ovelhas, foi utilizado um cimento de fosfato de cálcio injectável na 

elevação dos quatro seios maxilares e cada um levou 2 implantes. Após 3 meses de 

osteointegração, os autores analisaram o BIC (percentagem de osso em contacto com o 

implante) e puderam concluir que o grupo controlo apresentou um BIC de 37% e o 

grupo experimental de 36%, não havendo diferenças estatisticamente significativas 

entre eles. Puderam então concluir que o cimento de fosfato de cálcio utilizado teve um 

desempenho idêntico ao osso autólogo (considerado o gold standard).
(26) 

Neste estudo não foram feitos grupos de controlo e grupos de estudo uma vez 

que o objectivo é fazer uma comparação directa entre a eficácia dos dois cimentos. 

Assim, o cimento da Universidade de Aveiro serve de controlo para o chronOS
TM

 Inject 

e vice-versa.  

O facto de terem sido utilizados ratos como hospedeiros nesta experiência deve-

se ao facto de serem animais relativamente fáceis de manusear, quer na anestesia quer 

no procedimento cirúrgico, com reduzidas dimensões o que facilita todo o processo 

cirúrgico, de alimentação e manutenção no biotério, consideravelmente menos 

dispendioso todo o processo de aquisição dos animais e manutenção no biotério, tem 

uma calote craniana com dimensões suficientes para os defeitos ósseos que queremos 

realizar e sobretudo porque podemos extrapolar os resultados obtidos no rato para o ser 

humano, com elevado grau de confiança.  

A aplicação dos dois biomateriais no mesmo rato, como demonstrado na Fig. 12 

e 13, permite eliminar o factor “variabilidade biológica” inerente a cada animal. Assim, 

cada rato iria responder de forma diferente à presença do biomaterial, quer porque tem 

um metabolismo diferente, uma secreção hormonal diferente ou até mesmo um sistema 

imune diferente. Aplicando os 2 biomateriais diferentes num mesmo rato, conseguimos 

avaliar única e exclusivamente a eficácia do material na regeneração óssea, sem a 

presença de variáveis parasitas que possam falsear os resultados. 

A preparação do cimento chronOS
TM

 Inject foi feita com base no protocolo 

estabelecido pela marca (Synthes
®

). O sistema para preparação do cimento (Fig.14, A e 
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B) foi gentilmente emprestado pelo fornecedor. Uma vez preparado o cimento, 

seguiram-se criteriosamente os tempos de manipulação, repouso, aplicação e 

endurecimento, estabelecido no protocolo. Este cimento foi aplicado ao mesmo tempo 

em todos os animais, uma vez que é de mistura e aplicação única. Após o 

endurecimento, toda a mistura deixou de ser utilizável. 

A preparação do cimento da Universidade de Aveiro foi realizada em doses 

individuais e foi feita pelos próprios cientistas que o desenvolveram, evitando assim 

eventuais erros na relação pó:líquido e nos tempos de manipulação, aplicação e 

endurecimento. 

O facto de ambos os cimentos ter uma consistência líquida, leva a crer que as 

suas aplicações em certas zonas são limitadas, sob o perigo de extravasar para as zonas 

adjacentes ao defeito ósseo. No entanto, ao fim de poucos minutos no defeito ósseo, o 

material ganha presa, formando uma rede fixa e dura de pequenos canalículos 

microscópicos que servem de matriz no processo de regeneração óssea. Neste caso, ao 

ser feito o recobrimento de toda a calote craniana com o periósteo, ajudou a fixar os 

biomateriais na zona do defeito ósseo (Fig.16) e ao mesmo tempo permite um contacto 

íntimo entre os osteoblastos do periósteo e o biomaterial. 

Neste estudo, os resultados foram comparados com base numa análise 

qualitativa e quantitativa. Apesar de o corante utilizado (Solocrom) identificar apenas as 

zonas onde ocorreu neoformação óssea, conseguimos avaliar a maturação da matriz, 

nomeadamente a disposição e quantidade de fibras colagénicas, a formação ou não 

formação de osso haversiano ou ainda a presença de vasos sanguíneos sugestivos de 

uma intensa formação óssea. Poderíamos ainda avaliar a qualidade e quantidade de 

células osteogénicas no entanto seria preferível ter que utilizar outra coloração, de 

hematoxilina-eosina (HE). Neste caso não foi utilizada esta coloração sobretudo porque 

o número de amostras é reduzido para a utilização de 2 colorações, sendo o solocrom 

aquele que nos dá mais informações a nível de quantidade e qualidade do tecido ósseo. 

 Na análise macroscópica das peças cirúrgicas conseguimos avaliar de imediato a 

ocorrência de alguma regeneração óssea (Fig.21) pois a profundidade e extensão dos 

defeitos ósseos são bem menores que os iniciais (Fig.10).  

É curioso verificar que no cimento da Universidade de Aveiro, quer o Zn quer o 

ZnSr, não encontramos precipitados de fosfato de cálcio enquanto que estes estão 
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presentes em quase todas as amostras do chronOS
TM

 Inject. A observação, na Fig. 47, 

de vários osteoclastos a rodear os precipitados de fosfato de cálcio na tentativa de os 

digerir, sugere uma frente de reabsorção que contrapõe a regeneração óssea que 

pretendemos. Este facto poderá de certa forma condicionar e atrasar o nosso processo de 

neoformação óssea. 

 Ambos os cimentos demonstraram ser biocompativeis mas sobretudo 

osteocondutores, promovendo uma matriz ou esqueleto para as células osteogénicas. A 

osteocondutividade destes cimentos leva a que haja uma frente de mineralização em que 

o novo osso cresce de uma forma centrípeta, da periferia para o centro do defeito ósseo, 

até o defeito estar completamente regenerado podendo o novo osso ultrapassar, em 

termos de dimensão vertical, o osso remanescente. 

 O cimento da Universidade de Aveiro (quer o Zn, quer o ZnSr) aparenta ser 

ligeiramente superior ao chronOS
TM

 Inject. A quantidade de osso formado é difícil de 

avaliar pois depende muito da zona onde é efectuado o corte para análise, sendo de 

esperar que no centro do defeito ósseo a regeneração óssea irá chegar tardiamente pois o 

crescimento é da periferia para o centro. De qualquer forma, avaliando a maturação da 

matriz óssea, os cimentos da U.Aveiro parecem ter um melhor desempenho sobretudo 

na aceleração do processo de maturação. Segundo os investigadores que o 

desenvolveram, a adição de zinco (Zn) ou zinco+estrôncio (ZnSr) aceleraria o processo 

de regeneração e maturação óssea, o que parece ser consistente com os nossos 

resultados, embora de forma não muito significativa. 

 Entre os 2 cimentos da U.Aveiro, Zn ou ZnSr, não parecem haver diferenças 

evidentes, no entanto a amostra do rato 3.2 com o cimento Zn foi de longe a que 

apresentou melhores resultados (Fig.66 e 67). 

 A utilização de um período de regeneração de +/- 2 meses (60 dias) parece um 

pouco curto pois a maioria dos estudos são realizados com tempos de sacrifício de 2, 4 e 

6 meses. No entanto, o tempo de vida destes animais é de 1 ano o que significa que 2 

meses de regeneração num rato corresponderá num Humano a bem mais que 2 meses. 

Para além disso, este estudo pretende ser um estudo piloto para a realização de novas 

investigações, pelo que quer o número da amostra, quer o tempo de regeneração 

escolhidos são perfeitamente suficientes para obtermos algumas conclusões. 

 Podemos especular se aumentando o tempo de regeneração para 4 ou 6 meses, 

iríamos ter um preenchimento completo do defeito com novo osso ou se pelo contrário, 



 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS CIMENTOS À BASE DE FOSFATO DE CÁLCIO NA REGENERAÇÃO 
DE DEFEITOS ÓSSEOS 

 

Miguel Ourique Meneses 6644  

 

a actividade osteogénica está a diminuir e como consequência, também o cimento que 

preenche o defeito não será reabsorvido.   

  

  

 

 

 De uma forma quase universal, os cimentos da Universidade de Aveiro (Zn e 

ZnSr) apresentaram uma ligeira vantagem em relação ao chronOS
TM

 Inject ao promover 

sobretudo uma maior maturação da matriz óssea recém-formada. Entre os dois cimentos 

da Universidade de Aveiro, não foram encontradas evidências significativas, no entanto, 

no rato 3.2, o cimento Zn foi o que obteve melhores resultados.  

 Face aos resultados obtidos, será interessante aprofundar este tema com a 

realização de novos estudos, aumentando sobretudo o número (n) da amostra e utilizar 

tempos de regeneração óssea mais longos (4 ou 6 meses). Poder-se-á utilizar um método 

de coloração por hematoxilina-eosina (HE) como técnica complementar na análise da 

actividade osteogénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
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