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Biocompatibilidade de implantes produzidos por prototipagem rápida de acrilonitrila 

butadieno estireno (ABS) e poliamida em fêmures de coelhos 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da osteointegração, 

biocompatibilidade e osteocondução dos implantes de ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e 

poliamida confeccionados por prototipagem rápida, com canais de interconexões, aplicados 

em região intraóssea de fêmures de 12 coelhos. Foram realizadas perfurações nos sulcos 

trocleares esquerdo e direito com diâmetros de 5mm para aplicação dos implantes de ABS 

(esquerdo) e poliamida (direito) e os animais foram avaliados clínica e radiograficamente aos 

15, 30, 45 e 90 dias. Após cada período de avaliação todos os animais foram eutanasiados e as 

porções distais dos fêmures foram colhidas para avaliação histopatológica. Nas avaliações 

radiográficas não foi possível a visibilização dos implantes nos períodos de avaliação. 

Observaram-se pequenas áreas escleróticas em sobreposição ao defeito ósseo em epífise e 

diáfise aos 30 dias, e aspectos ósseos semelhantes ao do fêmur distal normal aos 90 dias em 

ambos os implantes. Macroscopicamente identificou-se integração entre osso-implante para 

os dois materiais a partir dos 15 dias. Histologicamente aos 90 dias a cavidade do implante 

apresentava-se preenchida com matriz óssea madura, sem reação inflamatória no ABS, 

porém, intensa atividade magrofágica e resíduos de células gigantes foram evidenciados na 

poliamida. Os implantes mostraram-se biocompatíveis e osteocondutores, com integração 

osso-implante, contudo o ABS foi superior comparativamente à poliamida por apresentar 

menor atividade inflamatória no decorrer do processo de avaliação. 

 

Palavras-chave: biomateriais, osso, implantes, defeito, reconstrução óssea 
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Biocompatibility of acrylonitrile butadiene styrene (ABS) and polyamide implants 

produced by rapid prototyping in rabbits femurs  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the efficiency of osseointegration, 

biocompatibility and osteoconductive properties of ABS (acrylonitrile butadiene styrene) and 

polyamide implants made by rapid prototyping, with interconnections channels applied 

Intraosseous region of the femur in 12 rabbits femurs. Drillings of 5mm diameter on the left 

and right trochlear grooves for application of ABS (left) and polyamide (right) implants were 

carried out. At 15, 30, 45 and 90 days, the animals were clinically and radiographically 

evaluated. After each evaluation period, all animals were euthanized and the distal portions of 

femurs were fixed for histological evaluation. In the radiographic evaluation was not possible 

the visualization of the implants in the evaluation periods. At day 30, small areas 

superimposed the sclerotic bone diaphysis was seen, and at 90 days, epiphysis defect and 

bone aspects similar to the normal knee were observed in both implants. After 30 days 

macroscopically was identified integration between the bone-implant for the two materials. 

Histologically at 90 days, in the ABS, the implant well was filled with mature bone matrix 

without inflammatory reaction, and intense macrophages activity and giant cells residues were 

evidenced in polyamide. The implants proved to be biocompatible and osteoconductive, with 

bone-implant integration, however the ABS presented less inflammatory activity during the 

evaluation process to the polyamide to present. 

 

Key words: biomaterials, bone, implants, defect, reconstruction 
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INTRODUÇÃO 

 

Os biomateriais são definidos como substâncias de origem natural ou sintética que são 

toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os órgãos 

dos seres vivos (MIRTCHI et al., 1989; MAGALHÃES et al., 2000). Segundo a Conferência 

de Consenso em Biomateriais para aplicações clínicas de 1982, entende-se por biomaterial 

toda substância (com exceção de fármacos) ou combinação de substâncias, de origem sintética 

ou natural, que durante um período de tempo indeterminado é empregado como um todo ou 

parte integrante de um sistema para tratamento, ampliação ou substituição de quaisquer 

tecidos, órgãos ou funções corporais (WILLIAMS, 1987, MIRTCHI et al., 1989). 

A escolha do material a ser usado como biomaterial deve, necessariamente, atender a 

um conjunto de requisitos, quais sejam exibir propriedades coerentes com a função específica 

do implante a exemplo da mecânica, no caso do sistema ósseo, e óptica no caso de lentes 

intraoculares. Além disso, devem ser conhecidos o efeito do ambiente orgânico no material 

(corrosão e degradação) e o efeito do material no organismo. A esses efeitos está associada a 

chamada “biocompatibilidade” (SILVA JR. & ORÉFICE, 2001; RODRIGUES, 2013).  

Os materiais poliméricos são geralmente leves, isolantes elétricos e térmicos, flexíveis 

e apresentam boa resistência à corrosão e baixa resistência ao calor. Os principais polímeros 

usados atualmente em ortopedia veterinária são o polietileno, em particular o polietileno de 

ultra-alto peso molecular (UHMWPE) e o polimetilmetacrilato (PMMA). O UHMWPE tem 

sido extensivamente aplicado em articulações (em conjunto com ligas de cromo, cobalto e 

molibdênio /CrCoMo), principalmente, nas artroplastias de quadril (componente acetabular) e 

de joelho (RODRIGUES, 2013). 

Diversos são os relatos de materiais poliméricos para a reconstrução de estruturas 

ósseas perdidas ou danificas que utilizam técnicas de modelagem em 3D e cujos modelos são 

obtidos através de tomografia computadorizada ou moldes confeccionados nos próprios 

pacientes. Como exemplo citam-se o emprego da malha de polipropileno poliéster para o 

preenchimento de craniotomias (KASPRZAK et al., 2012), a reconstituição mandibular com 

PMMA poroso (HENSLEE et al., 2014) e a reconstrução após craniotomias também com 

PMMA (HUANG et al., 2015). 

Na medicina veterinária é reportado o emprego rotineiro do PMMA como cimento 

para próteses de crânio (BRYANT et al., 2003), em estabilizações vertebrais (BRUCE et al., 
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2012) e no preenchimento de cavidades anoftálmicas (ORIÁ, 2015), próteses maxilofaciais 

(GAMBLE, 1969; DORTZBACH et al., 1981) e em tratamento de fístula oronasal 

(GOELZER et al., 2003). 

A poliamida é um dos polímeros mais utilizados na área médica, principalmente sob a 

forma de fios cirúrgicos por ser inerte e de baixo custo (STALLINGS et al. 2014). Em 

animais existem diversos relatos da utilização de abraçadeiras compostas pela poliamida em 

procedimentos ortopédicos (MIRANDA et al., 2006; SILVA et al., 2006; COSTA NETO et 

al., 2009; SILVA et al., 2009; CUNHA et al., 2010; LIMA et al., 2010; WERNECK, 2011; 

SANTOS et al., 2012). 

O polímero de acrilonitrila butadieno estireno (ABS) é um material termoplástico 

amplamente utilizado na indústria automobilística, eletrônica, de brinquedos e em utilidades 

domésticas devido as suas propriedades mecânicas, térmicas, elétricas, resistência química e a 

facilidade de processamento (CAMINO, et al., 1987, LAI et al., 2012, DÍEZ-PASCUAL e 

GASCÓN 2013). 

O acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e a poliamida são polímeros com 

potencialidade para aplicação como biomaterial porquanto são passíveis de confecção 

estrutural através de prototipagem em 3D. Em adição porque, ambos se mostraram 

biocompatíveis em tecido subcutâneo de ratos e para o preenchimento de cavidades 

anoftálmicas em coelhos (GOMES JUNIOR, 2016a e b). Contudo a utilização, do ABS, na 

área ortopédica se restringe, até o presente momento, ao presente estudo.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Estudar o comportamento biológico do acrilonitrila butadieno estireno (ABS) e da 

poliamida no tecido ósseo de coelhos.  

 

Objetivos específicos 

- Confeccionar implantes específicos através de prototipagem rápida em 3D compostos por 

ABS e poliamida; 

- Criação de novas modalidades de implantes que sirvam como arcabouço para o crescimento 

de tecido ósseo (osteocondutividade); 

 - Avaliar a interação dos materiais implantados ao osso do hospedeiro (biocompatibilidade); 

- Definir quais implantes apresentam potencial para aplicação na medicina e medicina 

veterinária; 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acrilonitrila_butadieno_estireno
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Biomateriais  

Desde épocas passadas, o homem se preocupa em restaurar ou substituir partes 

danificadas do tecido ósseo humano. Em meados do século XVII, Fallopius implantou placa 

de ouro para restaurar um defeito craniano e, a partir daí, os implantes são utilizados para a 

substituição de partes danificadas do sistema ósseo (SANAN e HAINES, 1997). A procura 

por um material moldável para promover a reparação óssea tem sido a busca de vários 

pesquisadores e cirurgiões interessados em acelerar a consolidação de fraturas ou reconstruir 

defeitos ósseos (SCHMITZ et al., 1999). 

Segundo Eid et al. (2001), avanços na tecnologia dos biomateriais e a compreensão da 

biologia da célula óssea têm aumentado o potencial para solucionar os problemas na 

reconstrução óssea. Inúmeros materiais sintéticos ou artificiais estão disponíveis, muitos dos 

quais são utilizados no preenchimento dos defeitos ósseos e outros para fabricação ou 

revestimento de próteses.  

Diversos materiais têm sido empregados como substitutos biológicos, entretanto, 

poucos apresentaram resultados satisfatórios porque a maioria incita, em maior ou menor 

grau, resposta imunológica (STEVESON, 1993; PARKER, 1995; FITCH et al., 1997). 

Os biomateriais utilizados em tecidos moles são diferentes daqueles empregados nos 

tecidos duros, como ossos e dentes. Biocerâmicas, são utilizadas desde a década de 70 para 

substituição de tecidos duros e, desde então, algumas são consideradas bioinertes ao tecido. 

Como desvantagem, alguns tipos de cerâmicas apresentam baixa resistência mecânica, por 

isso, seu uso torna-se mais restrito. As biocerâmicas possuem apresentações densas ou 

porosas. As porosas podem diminuir a resistência mecânica do material, mas também podem 

favorecer o crescimento tecidual através dos poros, quando em dimensões adequadas, 

havendo íntima relação entre o tecido e o bioimplante, aumentando então a resistência do 

material (KAWAI et al., 2000). 

Por suas propriedades físico-químicas e baixo custo a utilização de polímeros vêm 

ganhando espaço na elaboração de novos produtos e em diversas áreas do conhecimento. Na 

área de ciências biológicas o interesse pelos polímeros tem crescido devido a busca por 
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materiais biocompatíveis e, na grande maioria das vezes, biodegradáveis, quer seja para uso 

intra ou extra corpóreo (FERRÁS e RODRÍGUEZ, 2010). 

Todavia, todos os materiais a serem utilizados na área médica devem ser submetidos a 

testes de biocompatibilidade que definirão se existe, qual o tipo e a intensidade da reação 

tecidual (VANDEVORD et al., 2002). A biocompatibilidade não se resume aos fatores 

relacionados ao tipo de material empregado e é influenciada pela carga genética do indivíduo, 

espécie animal, local da implantação (SCHELLINI et al., 2000) e a finalidade à qual o 

material se destina (WILLIAMS, 2008). Os implantes são produtos biocompatíveis, sintéticos 

ou naturais, introduzidos entre tecidos orgânicos, que interagem sem ocasionar rejeição 

(WILLIAMS, 2008). A porosidade do biomaterial parece exercer influência na resposta 

tecidual obtida, portanto, os materiais macrogranulares (com mais de 50nm) possibilitam 

maior superfície de contato e auxiliam a migração e penetração de células adjacentes, o que 

favorece sua integração através da neoformação tecidual (LEONEL et al., 2003; ZAMBUZZI 

et al., 2006)  

De acordo com Schellini et al. (2000) normalmente os materiais biológicos são mais 

bem aceitos pelo organismo quando comparados aos sintéticos, os quais predispõem maior 

atividade inflamatória, no entanto, tal resposta varia amplamente se o composto é autógeno ou 

xenógeno (PINTO et al., 2007). Williams (2008) relatou que dentre os compostos não 

biológicos tem-se às ligas de titânio, os metais dos grupos de platina, o polietileno, o silicone 

e o polimetilmetacrilato, todos resistentes à degradação. Mais recentemente, foram 

desenvolvidos polímeros biorreabsorvíveis que, segundo Minata et al. (2013), podem ser 

utilizados em diversas finalidades e são amplamente aceitos na área biomédica. Tais materiais 

são empregados, principalmente, em substituição aos implantes metálicos, tradicionalmente 

empregados em cirurgias ortopédicas, devido a menor reação tecidual. 

O biomaterial considerado ideal deve possuir algumas características como: ser 

biocompatível, não imunogênico, não alergênico, não carcinogênico, não favorecer a 

aderência de microrganismos, ser leve e de baixo custo. Tal material não existe e é esse fator 

que impulsiona as diversas pesquisas na área da engenharia de biomateriais (KORMANN et 

al., 2013). Em substituição a tecidos orgânicos, os biomateriais são implantados e suas 

características físico-químicas e biológicas submetidas a estudos. Ser biocompatível e 

apresentar propriedades estruturais que favoreçam a estabilidade do implante ao tecido são 
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importantes no momento da escolha do melhor biomaterial a ser utilizado (LEONEL et al., 

2003). 

Acrilonitrila butadieno estireno (ABS) 

O ABS é composto por três monômeros: a acrilonitrila, que fornece resistência 

química, mecânica e ao calor; o butadieno, que provê resistência a impactos e flexibilidade; e 

o estireno, que tem a propriedade de rigidez e processabilidade (Figura 1) (FOGGIATTO, 

2005). O copolímero ABS tem sido estudado devido às suas características favoráveis, 

sobretudo, quando associado a outros polímeros. Por ter elevada resistência à impactos e custo 

relativamente baixo, o ABS pode significar uma alternativa para melhorar as propriedades 

desejadas dos polímeros (ARAÚJO et al., 2003). Tal material possibilita ampla variedade de 

aplicações na engenharia e é bastante utilizado na indústria automobilística, na confecção de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos (BONTEMPO 2001; SANCHEZ et al., 2003; GALVAN 

et al., 2011).  

 

Figura 1. Imagem da fórmula química estrutural do Acrilonitrila butadieno estireno (ABS). 

 

Poliamida 

A utilização de fibras sintéticas de poliamida foi iniciada há mais de 60 anos e 

continua sofrendo modificações (FERRÁS e RODRÍGUEZ, 2010). A poliamida é atóxica, 

resistente à tração em estado natural e também quando submetida à esterilização física 

(autoclave) (SORBELLO, 1999). De acordo com Rovere et al. (2007) e Werneck (2011) o uso 

de poliamida comercial na ligadura de pedículos vasculares, com o intuito de realizar 

hemostasia, é indicado por ser efetivo quanto a sua função, possuir baixo custo e não 

proporcionar o aparecimento de lesões inflamatórias importantes. 

O náilon faz parte dos termosplásticos sintetizados a partir da hexametilentetramina e 

ácido alifáticos de cadeia linear. Trata-se de polímero com boa elasticidade e resistente a 
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abrasão. Apresenta resistência aos óleos, gorduras, solventes e álcoois, mas não aos solventes 

que o hidrolisam (ROVERE et al, 2007). Cada tipo específico de náilon é denominado por um 

ou dois números, no qual cada número indica a quantidade de átomos de carbono nos 

monômeros aminados e ácidos (BOOTHE, 1998).  

O fio de náilon é relativamente inerte, quando implantado nos tecidos e uma delgada 

cápsula de tecido conjuntivo é produzida ao redor do mesmo, sendo esta uma das maiores 

vantagens quando utilizado como sutura oculta (TURNER e McILWRAITH, 1985, RAHAL, 

1997), tem ampla aplicação como material de sutura e causa mínima reação tecidual 

(BOOTHE, 1993; TURNER e McILWRAITH, 1985; RAHAL et al., 1997). O material é 

considerado permanente quando usado em Medicina Veterinária, embora ocorra hidrólise 

vagarosa que libera radicais poliamida bacteriostáticos (CAMPBELL & MARKS, 1985; 

RAHAL et al., 1997). 

A braçadeira é constituída por fita de náilon 6.6 comercializada em diversos tamanhos 

e cores e pode suportar temperaturas de até 260ºC sem perder suas propriedades físicas e 

químicas, o que possibilita esterilização em autoclaves (MIRANDA et al., 2006) 

O uso de abraçadeiras compostas pela poliamida é difundido por todo o mundo e sob 

diversas maneiras, desde fins médicos e operacionais a organização e preensão de fios 

eletrônicos (BARROS et al., 2009). 

Na medicina veterinária os estudos com a abraçadeira visam reduzir os custos 

operacionais e maximizar o tempo operatório (LIMA et al., 2010; WERNECK, 2011), com a 

finalidade de substituição dos clipes metálicos nas hemostasias em cirurgias. Sorbello et al. 

(1999) descreveram o uso de abraçadeiras de poliamida para este fim. No seu experimento, 

cães foram submetidos a cirurgias e foram provocadas áreas hemorrágicas com a finalidade de 

aplicação da abraçadeira. Ao fim do experimento, macroscopicamente, não havia presença de 

exsudatos ou aderência do tecido aos resquícios da poliamida. Na avaliação histológica, do 

estudo supracitado, realizada noventa dias após a cirurgia não foi observado inflamação 

exacerbada ou granulomas ao redor do implante, o que poderia sugerir reação do organismo a 

presença de corpo estranho.  

Coelhos submetidos a reparação de fratura do fêmur, com o uso de pinos intra 

medulares e abraçadeiras de poliamida para cerclagem, foram avaliados quanto a função do 

membro por radiografias e através da histopatologia. As feridas cirúrgicas evoluíram sem 

sinais de infecção ou inflamação. Nas primeiras 48h após o ato cirúrgico, todos os animais já 
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estavam utilizando o membro normalmente. Radiograficamente, reação periosteal foi 

observada no sétimo dia após a cirurgia. No 14º dia, ocorreu neoformação óssea entre os 

fragmentos e ao redor do implante. Vinte e oito dias após o ato cirúrgico a fratura óssea estava 

completamente cicatrizada com presença de calo ósseo maduro ao redor da abraçadeira de 

poliamida. Histopatologicamente houve deposição de colágeno ao redor da poliamida com 

neovascularização e resposta inflamatória mínima (CARRILLO et al., 2005). 

Miranda et al. (2006) utilizaram a abraçadeira de poliamida em fratura oblíqua de 

fêmur em cães e concluíram que o material mostrou-se adequado para uso com as vantagens 

de poder ser autoclavado, possuir alta força de tração e não induzir reação adversa ao 

organismo.  

As braçadeiras de poliamida são comumente utilizadas em cirurgias de 

ovariossalpingohisterectomia e orquiectomia, tanto em pequenos quanto em grandes animais 

(SILVA et al., 2006; COSTA NETO et al., 2011; BARROS et al., 2009; SILVA et al., 2009; 

LIMA et al., 2010). A poliamida é inabsorvível e não foi capaz de provocar reação 

inflamatória intensa (MIRANDA et al., 2006; CUNHA et al., 2010; LIMA et al., 2010; 

SANTOS et al., 2012).  

 

Prototipagem rápida 

A prototipagem rápida (PR) é definida como um apanhado tecnológico com foco na 

elaboração de objetos físicos tridimensionais em camadas, a partir do computer aided design 

(CAD), traduzido como desenho assistido por computador ou pela conversão de arquivos 

obtidos de scanners 3D ou de tomógrafos. Trata-se de tecnologia que elabora os protótipos 

com precisão e em espaço temporal relativamente rápido, que oscila entre três e 72 horas 

(GORNI, 2001; FOGGIATTO, 2006; DUAN e WANG, 2013; MAZZOLI, 2013).  

A utilização das técnicas de PR no Brasil ainda é restrita, contudo, na área biomédica 

tem-se aumentado o interesse por esta inovação tecnológica (GORNI, 2001; FOGGIATTO, 

2006; ANTÔNIO e FOGGIATTO, 2011; KORMANN et al., 2013; AHERWAR et al., 2014). 

A ínfima utilização da PR ocorre devido ao desconhecimento por parte dos profissionais da 

área da saúde aliada a fatores econômicos, relacionados ao elevado custo dos equipamentos e 

insumos que são importados, e sociais, já que não existe disponibilidade de mão de obra 

especializada ou empresas prestadores de serviço de prototipagem (FOGGIATTO, 2006; 

CELANI e PUPO, 2008). Para Smith e Dean (2013) com o passar do tempo, o custo para a 
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aquisição dos equipamentos e materiais para prototipagem rápida tem diminuído ao passo que 

a qualidade do produto final e a gama de aplicabilidade tem aumentado.  

Diversas tecnologias compõem a PR caracterizada como aditiva, dentre elas a 

Stereolithography (SLA – Estereolitografia), Laser Engineered Net Shaping (LENS - 

Conformação Próxima ao Formato Final via Laser), Selective Laser Sintering (SLS - 

Sinterização Seletiva a Laser), Solid Ground Curing (SGC - Cura Sólida na Base), Fused 

Deposition Modeling (FDM - Modelagem por Fusão e Deposição) e a Laminated Object 

Manufacturing (LOM - Manufatura de Objetos em Lâminas) (GORNI, 2001; ANTÔNIO e 

FOGGIATTO, 2011; AHERWAR et al., 2014). 

A tecnologia da PR tem sido empregada no planejamento cirúrgico, na manufatura de 

implantes e próteses, como via de difusão de drogas ou biomoléculas, na elaboração de 

implantes personalizados, no ensino e treinamento (DUAN e WANG, 2013; AHERWAR et 

al., 2014; WARAN et al., 2014).  

Na SLS, técnica patenteada no final dos anos 80, mais rápida que a FDM, 

seletivamente, um laser de CO2 provoca a fusão de materiais denominados pulverulentos, 

como os elastômeros, a poliamida, as cerâmicas e os metais, de forma a criar um objeto 

sólido. Esse processo segue da seguinte maneira: As peças são construídas em plataforma 

móvel situada abaixo de um recipiente (normalmente um rolo) repleto de pó que se fundem 

mediante calor. O raio laser cria a primeira camada, sinterizando o material (através do calor), 

seguindo o abaixamento da plataforma, reaplicação do pó e utilização do laser para a 

elaboração da segunda camada. O processo é contínuo e automatizado, de maneira que cessa 

quando a peça é finalizada. Apresenta ainda como vantagem não necessitar de suportes, no 

entanto, os modelos apresentam superfícies rugosas e com porosidades e elevado custo de 

matérias primas (LINO e NETO, 2000; GORNI, 2001; FOGGIATTO, 2006; GOODRIDGE, 

et al., 2012; DOBRZAŃSKI, et al., 2013). 

Na FDM, técnica iniciada em 1994 nos Estados Unidos da América, um filamento de 

resina termoplástica é aquecido (como o poliéster, ABS, polipropileno, poliamida e 

elastômeros) e extrusado de um cabeçote de impressão, normalmente em forma de ponta, que 

pode se mover em plano tridimensional (X-Y-Z) com auxilio de uma plataforma móvel, sob 

temperatura inferior à do material a ser extrusado para que a resina possa endurecer 

rapidamente. De maneira semelhante a SLS, é executada a primeira camada, rebaixada a 

plataforma e alternadas as etapas até a completa elaboração do protótipo. Para manutenção da 



26 
 

peça na plataforma é utilizado outro cabeçote com outro tipo de resina de modo a sustentar as 

regiões suspensas da peça em construção, sendo este posteriormente removido. Como 

vantagem adicional permite o uso de mais de um material simultaneamente, porém, é mais 

lenta que a técnica SLS e apresenta elevado custo global devido ao equipamento e insumo 

(LINO e NETO, 2000; GORNI, 2001; FOGGIATTO, 2005; VOLPATO, 2007; ANTONIO e 

FOGGIATTO, 2011; AHERWAR et al., 2014). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os protocolos de pesquisa foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia 

sob protocolo de número 30/2014. 

 

Elaboração dos implantes 

Os implantes foram elaborados pela divisão de Tecnologia Tridimensionais do Centro 

de Tecnologia da Informação Renato Archer (Campinas, São Paulo, Brasil) com o auxílio do 

programa CAD (AutoCAD, Autodesk, Inc., Califórnia, USA) e convertidas no formatado 

STL (STereo Lithography – Imput para impressoras 3D). Os implantes foram desenhados em 

formato cilíndrico, com 5 mm de diâmetro e 12 mm de comprimento. Possuíam perfuração 

central com 2 mm de uma extremidade a outra no seu maior eixo, oito furos transversais 

eqüidistantes a cada 4 mm ao longo do comprimento do implante (Figura 2). 

Os implantes de ABS (Figura 3) (P400® ABS Model®, Califórnia, USA) foram 

elaborados através da tecnologia Fusion Deposition Machining (FDM) (Vantage i, Minnesota, 

USA) e os de poliamida (Figura 3) (Duraform PA®, Califórnia, USA) pela tecnologia 

Selective Laser Sintering (SLS) (Sinterstation™ 2000, Califórnia, USA). Após limpeza 

mecânica com ar comprimido os implantes foram embalados individualmente e esterilizados 

por óxido de etileno (SETE, Salvador, Bahia, Brasil). 
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Figura 2. Desenho esquemático dos implantes de Poliamida e de ABS, possível 

observar oito perfurações transversais ao eixo médio e uma perfuração no eixo médio do 

implante. 

 

Figura 3. Aspectos macroscópicos/morfológicos dos implantes de ABS 

(esquerda) e poliamida (direita). Formato cilíndrico, com 5mm de 

diâmetro e 12 mm de comprimento, oito perfurações sobrepostos ao eixo 

longitudinal a cada 4mm ao longo do comprimento do implante. 

4mm 

12mm 

5mm 

12 mm 

5 mm 

4 mm 



29 
 

Microscopia eletrônica de transmissão 

A avaliação ultraestrutural da superfície externa e interna dos implantes foi realizada 

no Laboratório de Microscopia Eletrônica da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

da Universidade Estadual Paulista (FCAV-UNESP) - Câmpus de Jaboticabal. As amostras 

foram fixadas em porta-espécimes metálicos, de curvatura cilíndrica, com 10 mm de diâmetro 

por 10 mm de altura, utilizando-se fita condutiva de cobre. Seguiu-se para metalizador (Vega-

3, Tescan, A.S., Brno, Czech Republic) para recobrimento com fina camada de ouro paládio 

de 35 nm de espessura. Eletromicrografias foram obtidas através de microscópio eletrônico de 

varredura. Avaliou-se a porosidade da superfície externa e interna do implante, com 15 KV e 

magnificação de 50, 750 e 1500 vezes. Para mensuração do tamanho dos microporos e dos 

cristais foi utilizado um compasso. Os valores obtidos, em milímetros, foram convertidos a 

valores proporcionais em micrometros, de acordo com a medida da barra de mensuração 

determinada no momento de captura da foto pelo microscópio eletrônico (JORDAN et al., 

2000).  

 

Grupos experimentais  

Empregaram-se 12 animais da espécie leporina (Oryctolagus cuniculus; Lilljeborg, 

1874), da raça Nova Zelândia, adultos, machos, com peso variando entre 2,5 e 3,5 kg. Os 

animais foram avaliados previamente à inclusão na pesquisa, com objetivo de utilizar 

indivíduos em condições de higidez padronizadas. Os coelhos foram mantidos em gaiolas 

individuais com dimensão de 60 cm de comprimento, 60 cm de largura e 40 cm de altura, com 

água potável e ração apropriada ad libitum. 

Foram aplicados implantes de ABS e poliamida nos fêmures de todos os coelhos, 

esquerdo e direito respectivamente. Os períodos de avaliação radiográfica e coleta de 

amostras foram de 15, 30, 45 e 90 dias de pós-operatório e para cada período, todos os 

animais foram eutanasiados. 

 

Anestesia  

Os animais receberam como medicação pré-anestésica cloridrato de cetamina 

(Cetamin® - Syntec do Brasil Ltda., Brasil) na dose de 45 mg/kg e acepromazina (Acepran® 

- Vetecia Laboratórios de Produtos Veterinários Ltda., Brasil) na dose de 0,5 mg/kg por via 
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intramuscular. Ato contínuo foi realizado a colocação do monitor multiparamétrico Dixtal® 

2020 (oximetria, eletrocardiograma, pressão não invasiva, respiração e temperatura). 

Procedeu-se a indução e manutenção anestésica com isofluorano (Isoflurane, Cristália – 

Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., Brasil) diluído em oxigênio, com o uso de máscara 

naso-oral vedada coaptada ao aparelho de anestesia volátil dotado de vaporizador universal, 

por meio de circuito anestésico sem reinalação de gases (Circuito de Baraka) com fluxo 

diluente de 300 ml/kg/min de oxigênio 100%.  

 

Procedimento cirúrgico 

Procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Federal 

da Bahia (HOSPMEV), pela mesma equipe cirúrgica para cada grupo experimental. O 

membro pélvico esquerdo foi tricotomizado e preparado assepticamente, em seguida o fêmur 

distal foi abordado medialmente de acordo com as descrições de Piermattei (2009) através da 

abordagem parapatelar medial. Após incisão de pele e cápsula articular, a patela foi luxada 

lateralmente para identificação do sulco troclear, com auxílio de brocas em diâmetros 

crescentes de 2 para 5 mm, realizou-se perfuração entre os côndilos femorais (Figura 4A e B) 

e introduzido o implante de ABS na região corticoesponjoso (Figura 4C). A patela foi 

reposicionada e procedeu-se a sutura da cápsula articular com pontos em padrão Wolf, o 

subcutâneo foi suturado com padrão contínuo simples e a pele com padrão simples separado, 

todas as suturas foram realizadas com náilon 3-0. Ato contínuo, foi realizado o mesmo 

procedimento no lado contralateral, contudo, introduziu-se o implante de poliamida na região 

corticoesponjoso (Figura 4D). 
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Figura 4. Fotografias da sequência do procedimento cirúrgico para aplicação de implantes 

no espaço intercondilar em fêmur de coelhos. (A) Perfuração em direção ao 

canal medular com broca final de 5mm (B); visibilização do leito para inserção 

dos implantes; (C) inserção dos implantes de ABS no fêmur distal esquerdo (D) 

e de poliamida no fêmur distal direito. 

A B 

C D 
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Cuidados pós-operatórios 

Ao término da cirurgia de todos os grupos, os coelhos receberam meloxicam 

(Maxicam® 0,2%, Ourofino, Brasil) na dose de 1 mg/kg, por via subcutânea, SID, durante três 

dias; enrofloxacina (Flotril®, Schering-Plough, Brasil) na dose 10 mg/kg por via 

intramuscular, SID, durante dois dias e cloridrato de morfina (Dimorf®, Cristália, Brasil) na 

dose de 0,05 mg/kg, por via subcutânea, TID, por cinco dias.  

 

Protocolos de avaliação 

Avaliação clínica  

A avaliação clínica iniciou-se ao término das intervenções cirúrgicas e continuaram 

até as primeiras 12 horas de pós-operatório. Depois, a cada de 24 horas, até os 15 primeiros 

dias e, posteriormente, a cada 15 dias. Avaliando-se edema, dor a palpação, se os animais 

permitiam flexão e extensão do joelho, se apresentava algum tipo de claudicação e se 

apresentava diferença do joelho esquerdo e direito. 

 

Avaliação radiográfica 

Os animais foram radiografados da clínica veterinária Vida Animal Salvador Bahia, 

com auxílio do aparelho radiográfico LMT 100/100 Limex, no período pré-operatório, pós-

operatório imediato e no final de cada tempo de avaliação 15, 30, 45 e 90 dias. Foram 

consignadas as projeções mediolateral e craniocaudal, sendo avaliado: rejeição dos implantes, 

radiopacidade dos implantes no espaço intercondilar, presença de infecção e reação tecidual 

óssea.  

 

Colheita das amostras 

Os procedimentos de eutanásia foram consignados em consoante com as 

recomendações do Institute of Laboratory Animal Resources, 1996. Para tanto, inicialmente 

foi realizada sedação com cloridrato de cetamina (Cetamin® - Syntec do Brasil Ltda., Brasil) 

na dose de 45 mg/kg e acepromazina (Acepran® - Vetecia Laboratórios de Produtos 

Veterinários Ltda., Brasil) na dose de 0,5 mg/kg por via intramuscular, seguida por sobredose 

de tiopental (Tiopental sódico, Thionembutal, Cristália, Brasil) intravenoso. As amostras 
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foram colhidas após a eutanásia de todos animais, ao final de cada período experimental (15, 

30, 45 e 90 dias). Os fêmures foram removidos e a porção distal foi serrada com serra 

oscilatória 2 cm acima dos côndilos. As amostras foram limpas em solução fisiológica 0,9% e 

fixadas em formol tamponado a 10%.  

 

Avaliação macroscópica 

 A avaliação macroscópica foi realizada no Hospital de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal da Bahia (HOSPMEV). Todas as amostras foram avaliadas após a 

coleta, com observação de indícios ou não de infecção ou rejeição óssea. Todas as amostras 

foram avaliadas em relação ao recobrimento do implante e agregação do tecido hospedeiro. 

 

Avaliação histológica 

A avaliação histológica foi realizada pelo laboratório de Patologia Veterinária (LPV) 

do Hospital Veterinário da Universidade Federal da Bahia (HOSPMEV- UFBA), os 

fragmentos colhidos, contendo o implante, foram cortados em região epifisária distal no 

sentido transversal em relação a linha média, com aproximadamente 5mm de espessura, com 

auxílio de serra fita (modelo Ferrari, com lâmina de inox 13:20) em seguida foram lavados e 

descalcificados em ácido fórmico a 10%, por 72 horas, trocando o produto a cada 24 horas. 

Realizada a descalcificação, os fragmentos foram desidratados em etanol, diafanizados 

em xilol, incluídos em parafina e seccionados em cortes de 5um. Os cortes foram corados por 

hematoxilina-eosina (HE) e tricrômico de Masson para avaliação das interfaces osso/implante. 

Foi realizada avaliação semiquantitativa e descritiva destas amostras, os parâmetros avaliados 

foram: inflamação, células gigantes, neoformação óssea, edema, congestão, hemorragia. 

Todos os parâmetros foram avaliados por três avaliadores e classificados de acordo com a 

escala (- ausente, + discreto/leve, ++ moderado, +++ intenso). 

 

RESULTADOS 

Microscopia eletrônica de varredura  

A microscopia eletrônica de varredura da superfície externa demostrou que os 

implantes de ABS eram formados por filamentos alinhados regularmente, paralelamente e 
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transversalmente formando microporos equidistantes. A superfície do filamento apresentava 

aspecto discretamente irregular (Figura 5A). Os implantes de poliamida apresentaram 

numerosos micro grânulos de tamanhos irregulares formando microporos de diversos 

tamanhos entre eles (Figura 5B). 

 

 

Figura 5. Microscopia eletrônica de varredura da superfície externa 

do implante de ABS (A) e poliamida (B). Notar superfície 

porosa formada por filamentos regulares que formam 

microporos padronizados de 200 μm, aumento 50x, escala 

em 2 mm (A). Notar aspecto irregular do micro grânulos e 

formação de poros de diversos tamanhos entre eles, 

aumento 600x, escala em 100 μm (B).  

A 

B 
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Avaliação clínica  

No pós-operatório foi observado em todos os fêmures distais abordados aumento da 

temperatura local, rubor e edema discreto que desapareceram ao longo de cinco dias. Foi 

percebido dor a palpação e todos os animais não permitiram a flexão e extensão dos joelhos, 

nos dois primeiros dias. Todos os animais mostraram apoio contínuo até o segundo dia do 

procedimento, apresentando dificuldade de saltar. No quarto e quinto dia, já foi notado 

deambulação próxima do normal. O apoio livre de claudicação só foi atingido após seis a sete 

dias do pós-operatório, onde não foram observadas alterações na deambulação. Não foi 

evidenciado diferença entre os sinais clínicos apresentados pelos animais operados com ABS 

ou poliamida. A remoção dos fios de sutura foi realizada aos 10 dias de pós-operatório e não 

foram observadas alterações como contaminação ou deiscência de sutura. 

 

Avaliação radiográfica 

Os animais foram radiografados no período pré-operatório, pós-operatório imediato e 

ao final de cada período de avaliação (15, 30, 45 e 90 dias), nas projeções mediolateral e 

craniocaudal (Figura 6, 7, 8, 9 e 10). 

Todos os fêmures apresentaram-se normais radiograficamente no período pré-

operatório (Figura 6), sendo assim nenhum animal foi excluído do estudo. No período pós-

operatório imediato foram visibilizados sinais de edema em intensidades variadas em todos os 

fêmures distais, diferentemente dos implantes que foram observados apenas como região 

radiotransparente discreta no local do defeito.  

Na projeção mediolateral, aos 15 dias, nos dois grupos, observou-se sobrepondo as 

áreas de defeito em côndilos, região pouco radiotransparente e de contornos mal definidos nas 

regiões metafisárias e cicatriz fisária (Figura 7C e 7D). Na projeção craniocaudal foram 

encontrados discretos pontos radiopacos adjacentes ao sulco intercondilar (Figura 7A e 7B).  

Relativamente aos implantes de ABS, observou-se aos 30 dias na projeção 

mediolateral, pequenas áreas de esclerose em sobreposição a área do defeito ósseo em epífise 

e metáfise. Foi identificada cerca de 25% da cicatriz fisária nos fêmures (Figura 8C). Na 

projeção craniocaudal foram observadas áreas de esclerose em sobreposição ao sulco troclear 

(Figura 8A). Aos 45 dias na projeção mediolateral houve manutenção das áreas de esclerose, 

entretanto, com aspecto mais homogêneo da trabeculação e foi identificada cerca de 50% da 

cicatriz fisária (Figura 9C). Na projeção craniocaudal foram observados achados similares aos 
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de 30 dias (Figura 9A). Aos 90 dias na projeção mediolateral foi observado aspecto 

semelhante ao fêmur distal normal, exceto pela identificação de cerca de 80% da cicatriz 

fisária (Figura 10A). Na projeção craniocaudal foi observado aspecto semelhante ao fêmur 

distal normal (Figura 10C). 

Em relação aos implantes de poliamida, observou-se aos 30 dias na projeção 

mediolateral esclerose difusa em sobreposição a epífise e metáfise em correspondência a área 

de defeito ósseo com radiopacidade mista, e não foi identificada a cicatriz fisária (Figura 8D). 

Na projeção craniocaudal foram observadas áreas de esclerose difusa em sobreposição ao 

sulco troclear (Figura 8B). Aos 45 dias na projeção mediolateral houve manutenção das áreas 

de esclerose e o defeito ósseo não foi identificado. Foi identificada, cerca de 75% da cicatriz 

fisária porém de aspecto irregular (Figura 9D). Na incidência craniocaudal foram observados 

achados similares aos de 30 dias (Figura 9B). Aos 90 dias na projeção mediolateral foi 

visibilizado aspecto semelhante ao fêmur distal normal, exceto pela identificação de 80% com 

aspecto irregular e apresentando trabeculado ósseo mais grosseiro (Figura 10D). Na projeção 

craniocaudal foi observado aspecto semelhante ao fêmur distal normal (Figura 10B). 

 

Avaliação macroscópica 

Em nenhuma das amostras avaliadas foi observado infecção ou sequestro ósseo. Tanto 

os implantes de ABS (Figura 11 A, B, C e D) quanto os de poliamida (Figura 12 A, B, C e D) 

apresentavam-se integrados ao osso hospedeiro já aos 15 dias de pós-operatório. Na face 

articular, recobrindo os implantes, observou-se tecido com aspecto macroscópico similar a 

cartilagem (Figura 11 A e B, 12 A e B) já aos 15 dias. Após o corte, em todos os momentos, 

observou-se tecido de aspecto fibroso envolvendo os implantes de ABS (Figura 13) e em 

maior intensidade envolvendo os implantes de poliamida (Figura 14) e ambos os implantes 

estavam preenchidos por tecido de aspecto ósseo. 
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Figura 6. Imagens radiográficas de articulações femoro-tíbio-patelares de coelho. Pré-

operatório (A e B); na projeção craniocaudal (A) e mediolateral (C).  
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Figura 7. Imagens radiográficas de articulações femoro-tíbio-patelares de coelho. 15 dias 

de pós-operatório (A, B, C e D); nas projeções craniocaudal (A e B) e mediolateral (C e 

D). Nos implantes de ABS (A e C) não visibiliza-se o implante, apenas a região do 

defeito ósseo (área radiotransparente em relação às adjacências, de contornos pouco 

definidos* azul).. Nos implantes de poliamida (B e D), o defeito ósseo é visibilizado 

como região pouco radiotransparente em relação às adjacências e de contornos mal 

definidos (* azul). 

D 

B A 

C 

* 

* 

* 

* 
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Figura 8. Imagens radiográficas de articulações femoro-tíbio-patelares de coelho 30 dias 

de pós-operatório (A, B, C e D); nas projeções craniocaudal (A e B) e mediolateral (C e 

D). Nos implantes de ABS (A e C) presença de áreas difusas de esclerose na topografia 

do defeito ósseo (* azul) compatível com processo de cicatrização. Nos implantes de 

poliamida (B e D), observam-se áreas difusas de esclerose conforme o processo de 

cicatrização óssea evolui (* azul). 

 

D 

B A 

C 

* 

* 

* 
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Figura 9. Imagens radiográficas de articulações femoro-tíbio-patelares de coelho. 45 dias 

de pós-operatório (A, B, C e D); nas projeções craniocaudal (A e B) e mediolateral (C e 

D). Nos implantes de ABS (A e C) presença de áreas difusas de esclerose na topografia 

do defeito ósseo (* azul) compatível com processo de cicatrização. Nos implantes de 

poliamida (B e D), observam-se áreas difusas de esclerose conforme o processo de 

cicatrização óssea evolui (* azul). 

 

A B 

C D 

* 

* 

* 

* 



41 
 

 

Figura 10. Imagens radiográficas de articulações femoro-tíbio-patelares de coelho. 90 

dias de pós-operatório (A, B, C e D); nas projeções craniocaudal (A e B) e mediolateral 

(C e D). Nos implantes de ABS (A e C) há redução progressiva da esclerose conforme 

evolui para normalidade, com defeito ainda discretamente observado (* azul). Nos 

implantes de poliamida (B e D), há redução da esclerose e identificação de maior 

extensão da cicatriz fisária (* amarelo), mas ainda é possível visibilizar a região do 

defeito ósseo como tênue área radiotransparente (* azul). 
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Figura 11. Imagens fotográficas da inserção das diáfises femorais distais com os 

implantes de ABS (A, B, C e D). Imagem de 15 dias (A), 30 dias (B), 45 dias (C) e 90 

dias (D). Notar a integração gradativa do implante a porção articular dos fêmures (*). 
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Figura 12. Imagens fotográficas da inserção das diáfises femorais distais com os 

implantes de poliamida (A, B, C e D). Imagem de 15 dias (A), 30 dias (B), 45 dias (C) e 

90 dias (D). Notar a integração gradativa do implante a porção articular dos fêmures (*). 
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Figura 13. Aspecto macroscópico dos implantes de ABS (A, B, C e D) após o corte de 5 mm 

dos fêmures em porção de osso esponjoso de diferentes animais, nos períodos de 15 dias (A), 

30 dias (B), 45 dias (C) e 90 dias (D). Observa-se com o passar dos períodos, a redução do 

tecido de aspecto fibroso envolvendo o implante (seta). 

 

 

 

A B 

C D 
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Figura 14. Aspecto macroscópico dos implantes de poliamida (A, B, C e D) após o corte de 5 

mm dos fêmures em porção de osso esponjoso de diferentes animais, nos períodos de 15 dias 

(A), 30 dias (B), 45 dias (C) e 90 dias (D). Observa-se com o passar dos períodos, a 

persistência do tecido de aspecto fibroso envolvendo o implante (seta). 
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C D 
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Avaliação microscópica 

A avaliação microscópica semiquantitativa encontra-se na tabela 1.  

 

A avaliação das seções histológicas das amostras de fêmures distais desmineralizado, 

independente do grupo, revelou inexistência de fenômenos compatíveis com processos 

infecciosos ou de rejeição.  

Relativamente a poliamida observou-se aos 15 dias a presença de delicadas fibras 

colágenas dispostas em faixas paralelas circundando multifocalmente a região de inserção do 

implante e osso hospedeiro, na região central presença de tecido conjuntivo edemático, 

celularizado, vascularizado e infiltrado por discreta/leve quantidade de linfócitos, plasmócitos 

e macrófagos, com células gigantes, do tipo corpo estranho. Adjacente, pequenas ilhas de 

matriz osteóide, trabéculas ósseas neoformadas esparsas e imaturas, focos de hemorragia e 

congestão (Figura 15 A e B). Aos 30 dias a perfuração central do implante estava preenchida 

por conjuntivo com celularidade, vascularização e colagenização variáveis, focos de tecido 

cartilaginoso, matriz osteóide e escassas trabéculas ósseas neoformadas. Moderado infiltrado 

inflamatório de mononucleares e moderada atividade macrofágica, estava associado, com 

muitas células gigantes do tipo corpo estranho (Figura 16 A e B). Aos 45 dias observam-se, 

TABELA 1 - Avaliação histológica semiquantitativa das principais alterações 

observadas, em coelhos submetidos ao implante de poliamida e ABS aplicado em 

defeito ósseo produzido no fêmur. 

 

Alteração Histológica 
Tipo de 

Implante 

Períodos 

15 dias 30 dias 45 dias 90 dias 

INFILTRADO 

INFLAMATÓRIO 

Poliamida ++ ++ ++ + 

ABS +++ ++ + - 

CÉLULAS GIGANTES 
Poliamida + ++ +++ +++ 

ABS ++ + - - 

NEOFORMAÇÃO 

ÓSSEA 

Poliamida + + ++ +++ 

ABS + ++ +++ +++ 

EDEMA 
Poliamida +++ ++ ++ + 

ABS ++ + + - 

CONGESTÃO 
Poliamida ++ + + + 

ABS ++ + + - 

HEMORRAGIA 
Poliamida + + - - 

ABS + + - - 

- Ausente, + Discreto / Leve, ++ Moderado, +++ Intenso 
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além das características listadas aos 30 dias, em corte transversal, projeções em forma de 

ponte, constituídas por tecido conjuntivo celularizado e edemático emergindo da região 

externa em direção ao centro do implante (Figura 17, A e B). Aos 90 dias observava-se 

neoformação óssea madura, trabeculada e compacta, preenchendo grande parte do furo 

central, espaços lacunares contendo tecido mielóide associado focos de tecido conjuntivo 

celularizado, vascularizado e em colagenização. Intensa atividade macrofágica sobre o 

material com células gigantes inflamatórias evidentes também foi observado (Figuras 18 e 19, 

A e B). 

Quanto ao ABS aos 15 dias observou-se cápsula de tecido conjuntivo de 

complemento, incipiente, circundando a região do implante, boa delimitação da área do 

implante e na região central da cavidade cirúrgica havia tecido conjuntivo associado a edema 

e vascularizado infiltrado por grande quantidade de mononucleares (linfócitos, macrófagos e 

plasmócitos) e moderadas células gigantes do tipo corpo estranho, focos de hemorragia e 

congestão. Foi notado, ainda, neoformação óssea, localmente extensa, revestida por 

osteoblastos típicos e osteócitos ativos, pequenas ilhas de matriz cartilaginosa e trabéculas 

ósseas esparsas e imaturas (Figura 15 C e D). Aos 30 dias, emergiam da cápsula fibrosa 

projeções endofíticas, em direção a região central do implante, constituídas por tecido 

conjuntivo em diferentes estágios de maturação, tecido ósseo com atividade osteoblástica 

intensa (hiperplasia de osteoblastos) e bem caracterizada tanto nos espaços lacunares quanto 

na região central, focos de tecido cartilaginoso; leve a moderado infiltrado inflamatório 

mononuclear com discreta/leve atividade macrofágica (células gigantes), discreta congestão e 

edema (Figura 16 C e D). Aos 45 dias, além das características citadas aos 30 dias, observam-

se maior quantidade de osso neoformado, organizado de aspecto trabeculado e também 

compacto, lacunas contendo tecido mielóide (megacariócitos) discreto infiltrado mononuclear 

e ausência de células gigantes (Figura 17 C e D). Aos 90 dias, a perfuração central do 

implante estava preenchida por neoformação óssea madura, com focos de tecido conjuntivo 

colagenoso e lacunas contendo tecido mielóide e não havia sinais de inflamação ou células 

gigantes (Figuras 18 e 19, C e D). 
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Figura 15. Fotomicrográfica de região distal de fêmur de coelhos pós-implantia. Poliamida 

15 dias. A) Presença de tecido conjuntivo com edema na região central. HE. Obj. 2,5x.(seta) 

B) Pequena ilha de matriz osteóide, trabéculas ósseas neoformadas imaturas e tecido 

conjuntivo frouxo edemaciado. HE. Obj. 40x. (seta). ABS 15 dias. C) Implante envolto por 

cápsula de tecido conjuntivo de complemento (Seta azul), incipiente, mas continua 

circundando a região de inserção do implante, boa delimitação da área do implante e na região 

central da cavidade cirúrgica tecido conjuntivo com edema (seta amarela).  HE. Obj. 2,5x. D) 

Tecido conjuntivo vascularizado infiltrado por células inflamatórias mononucleares (Seta 

azul) e células gigantes (Seta amarela) do tipo corpo estranho. Além de, tecido conjuntivo 

denso com neoformação óssea localmente extensa (seta verde).  HE. Obj. 10x. 

 

 

 

C 

A 

D 

B 
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Figura 16. Fotomicrográfica de região distal de fêmur de coelhos pós-implantia. Poliamida 

30 dias. A) Centro do implante preenchido por conjuntivo com vascularização e 

colagenização variáveis (seta azul), com formação de trabéculas ósseas na periferia 

acompanhada por intensa atividade macrofágica (seta amarela). HE. Obj. 2,5x. B) Trabécula 

óssea neoformada (seta azul) com foco de mineralização (Seta verde) e tecido conjuntivo 

compacto em área adjacente (seta amarela). HE. Obj. 40x. ABS 30 dias. C/D) Cápsula 

fibrosa, da qual emergem projeções endofíticas, em direção a região central do implante (seta 

verde), constituídas por tecido conjuntivo em diferentes estágios de maturação, trabéculas e 

tecido ósseo com hiperplasia de osteoblastos (setas azuis), espaços lacunares na região central 

(Seta vermelha), infiltrado inflamatório mononuclear e edema (seta amarela). HE. Obj. 2,5x e 

10x. 
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Figura 17. Fotomicrográfica de região distal de fêmur de coelhos pós-implantia. Poliamida 

45 dias. A) Cavidade central do implante preenchida por tecido conjuntivo colagenoso 

vascularizado (seta). HE. Obj. 2,5x. B) Em corte ponto médio dos poros laterais, projeções em 

forma de ponte, constituídas por tecido conjuntivo edemaciado e ricamente vascularizado 

emergindo da região externa em direção ao centro do implante (seta). HE. Obj. 2,5x. ABS 45 

dias. C) Cavidade central preenchida por tecido conjuntivo e grande quantidade de osso 

neoformado, organizado áreas compactas e trabéculas (seta). HE. Obj. 2,5x., D) Lacunas 

contendo tecido mielóide (megacariócitos) (seta). HE. Obj. 40x. 
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Figura 18. Fotomicrográfica de região distal de fêmur de coelhos pós-implantia. Poliamida 

90 dias. A) Central do implante preenchida por neoformação óssea madura, trabeculada e 

compacta (seta). HE. Obj. 2,5x. B) Trabéculas ósseas maduras e denso tecido conjuntivo 

celularizado (seta azul) com formação de canais contendo tecido mielóide (Seta amarela) e 

envoltas por células gigantes multinucleadas (*). HE. Obj. 10x. ABS 90 dias. C/D) Região 

central do implante contendo neoformação óssea madura e compacta (seta azul), com focos de 

tecido conjuntivo colagenoso denso (seta verde) e lacunas contendo tecido mielóide (Seta 

amarela). HE. Obj. 2,5x e 10x. 
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Figura 19. Fotomicrográfica de região distal de fêmur de coelhos pós-implantia. Poliamida 

90 dias. A/B) Tecido conjuntivo (azul) entremeado por áreas com formação de matriz 

osteóide e trabéculas ósseas (vermelho). Tricrômico de Masson. Obj. 10x e 40x. ABS 90 dias. 

C/D) Tecido conjuntivo (azul) entremeado grandes áreas formadas por matriz osteóide e 

trabéculas ósseas(vermelho). Tricrômico de Masson. Obj. 10x e 40x. 
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DISCUSSÃO 

Na ortopedia são contínuas as buscas por novos biomateriais que apresentem 

características próximas aos enxertos autólogos e que possam ser utilizados para 

preenchimento de grandes falhas ósseas causadas principalmente por traumas, tumores, 

infecção ou alterações congênitas e processos de não união (LI et al., 2015; RATIU et al., 

2015). O uso de polímeros na elaboração de implantes por prototipagem rápida vem se 

difundindo na área médica na substituição de partes ósseas, tecidos orgânicos ou mesmo 

como moldes para confecção de próteses (KANNAN et al., 2014; BAKER et al., 2016; 

GOMES JUNIOR et al., 2016 a e b). 

A biocompatibilidade dos polímeros utilizados no presente estudo, ABS (P400® ABS 

Model®) e poliamida (Duraform®), já havia sido comprovada em subcutâneo de ratos e em 

cavidade anoftálmica de coelhos (GOMES JUNIOR et al., 2016a e b), entretanto, é 

desconhecido a sua reação em tecido ósseo. 

A escolha dos coelhos como modelo experimental foi devido a facilidade de aquisição, 

manipulação, tratamento e rápida remodelação óssea, o que os torna a espécie de primeira 

escolha para o desenvolvimento de ensaios in vivo de um novo biomaterial para substituição 

óssea (CASTANEDA et al., 2006; LANAO et al., 2011; LIAO et al., 2011; BONGIO et al., 

2012; LI et al., 2015).  

Existem várias formas de prototipagem empregadas para criação de biomodelos, ou 

seja, a replicação da morfologia de uma estrutura biológica em substância sólida. Estes 

sistemas são capazes de reproduzir superfícies irregulares com perfeição. Tais aparatos são 

vantajosos por reduzir o tempo cirúrgico de 16 a 41%, proporcionar a programação e revisão 

de estratégia cirúrgica previamente à cirurgia e, também, confecção de próteses de forma mais 

precisa (D’URSO et al., 1998; D’URSO et al., 1999; D’URSO et al., 2000). 

A utilização dos implantes aloplásticos pré-fabricados diminuem significativamente o 

tempo cirúrgico, no entanto, exigem planejamento pré-operatório cuidadoso e técnica de 

manipulação específica, que demanda equipe multidisciplinar coesa. No presente estudo, a 

utilização dos implantes pré-fabricados diminuiu significativamente o tempo cirúrgico 

(RAPOSO-DO-AMARAL et al., 2010). 

Os polímeros de ABS e poliamida foram confeccionados por desenho desenvolvido 

por programa computacional CAD e impressos através da prototipagem rápida, à similitude 

do PMMA utilizado por Yacubian et al. (2004); Gasparini et al. (2009) e Raposo-do-Amaral 
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et al. (2010) como molde customizado para perda de grandes defeitos ósseos em 

reconstruções de crânio em pacientes humanos. Kasprzak et al. (2012) elencaram também o 

PMMA associado a malha de polipropileno poliéster para o preenchimento de craniotomias e 

Dantas et al. (2014) e Henslee et al. (2014) valeram-se para com reconstituição de crânio e 

mandíbula com PMMA poroso.  

Na microscopia eletrônica de varredura foi possível a visibilização das formas dos 

poros dos dois implantes, determinada pelos métodos de fabricação. O ABS utilizou o método 

FDM em que a forma dos poros foi determinada pela deposição dos filamentos do produto o 

que estabeleceu porosidade de tamanho constante de 200µm. Já para a poliamida empregou-

se o método SLS onde os grânulos do material foram fundidos o que estabeleceu porosidade 

variável, sem tamanho de porosidade padronizado. Desta forma, estes métodos podem 

influenciar no processo de colonização das células ósseas, que dependem das características 

da porosidade, em particular do tamanho e da distribuição dos poros (TEIXEIRA 2009; 

CONZ et al., 2010). 

As imagens radiográficas do pós-operatório imediato e de 15 dias após a implantia do 

ABS e poliamida evidenciaram o canal criado para a inserção do implante, mas, não 

permitiram a visibilização dos mesmos, que mostraram-se radiotransparentes, diferentemente 

do comportamento de compostos bio-vitro-cerâmicos que são radiopacos (BASU et al., 2014; 

RATIU et al., 2015). 

Foi observado aumento de densidade do osso no sítio de aplicação em todos os 

períodos de avaliação radiográfica, resultados estes semelhantes aos obtidos por Del Carlo et 

al. (2003), como a implantação da poliuretana de mamona em rádio de coelhos. 

Através do estudo radiográfico não foram evidenciadas reação periosteal e articular, 

ausência de proliferação óssea, cistos, seqüestro ou irregularidades nos fêmures de coelhos 

submetidos à implantação do ABS e da poliamida. Moreira et al. (2014), ao trabalharem com 

esta mesma espécie e implantes de matriz óssea mineralizada heteróloga fragmentada e 

polimetilmetacrilato, para preenchimento de falha óssea de tíbia, observaram pouca atividade 

óssea na comparação entre as imagens radiográficas do pós-operatório imediato e aos 30 dias, 

mesmo frente às propriedades osteoindutoras e condutoras da matriz óssea. No presente 

estudo pôde-se visibilizar alteração com áreas de escleroses em sobreposição ao defeito ósseo 

nas avaliações radiográficas aos 30 dias comparativamente ao pós-operatório imediato. 

Todavia, tal resposta foi mais acentuada nos implantes de ABS.  
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Bolson et al. (2005) observaram que a poliuretana de mamona em úmero de codornas 

demonstrou excelente compatibilidade com o tecido ósseo. As alterações histopatológicas 

causadas caracterizam-se apenas por reação inflamatória leve, em período inicial de avaliação. 

Neste estudo, observou-se que aos 15 dias o ABS apresentou maior reação inflamatória que a 

poliamida diferentemente do descrito em cavidade anoftálmica (GOMES JUNIOR et al., 

2016a e b). Apesar da reação ao ABS, neste estudo ter sido mais intensa, ocorreu remissão ao 

longo dos períodos de avaliação, enquanto que a poliamida manteve a mesma intensidade de 

reação inflamatória ao longo dos 90 dias. Estudos relacionados com poliamida detalharam que 

este biomaterial é considerado inerte e que apresenta mínima reação inflamatória ao contato 

com os tecidos orgânicos (GOMES JUNIOR et al., 2016a e b). 

Calixto et al. (2001) avaliaram a biocompatibilidade da poliuretana de óleo de castor 

em cavidade alveolar de ratos e observaram não haver sinais de resposta inflamatória 

persistente, além de notarem certo grau de osteointegração manifesto por acúmulo 

progressivo de tecido ósseo em maturação. Maria et al. (2003) ao utilizarem implantes de 

poliuretana de manona em tíbias de cão encontraram apenas a formação de cápsula fibrosa.  

Possivelmente porque a osteointegração refere-se a ancoragem direta do implante pela 

formação de tecido ósseo ao redor, na interface entre osso-implante, sem haver o crescimento 

de tecido fibroso (PEREIRA JUNIOR et al., 2007). Apesar de não poder afirmar, neste 

estudo, que houve osteointegração mediante avaliações microscópicas, a forma com que 

foram concebidos permitiu que os espaços vazios dos implantes de ABS e poliamida fossem 

preenchidos por osso trabeculado e medula óssea. Cabe salientar, portanto, que não foi 

possível a determinação do tipo tecido presente em permeio aos poros dos implantes devido a 

limitação da técnica de preparação das amostras para o histológico, que resultava no 

deslocamento dos implantes no momento do corte. Assim, somente foi identificado o tecido 

fibroso ao redor dos mesmos. 

A utilização de polímero de mamona e implante de titânio em espaço retroperitoneal 

de cobaias resultou à histologia em predomínio de células inflamatórias do tipo 

mononucleares aos 40 dias do tempo de implantia e, dessa forma, independente do período 

analisado predominou o tecido de granulação nos biomateriais testados (KUBRUSLY et al., 

2012). Costa et al. (1997) encontraram a formação de tecido fibroso denso envolvendo a 

poliuretana de óleo de mamona em subcutâneo de ratos. Neste estudo foram encontrados 
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tecido conjuntivo adjacente com características histológicas de normalidade em ambos os 

implantes e em nenhum período foi constatado tecido fibroso denso.  

Foi possível observar que houve diminuição da cápsula de tecido conjuntivo e da 

reação inflamatória no ABS entre os diferentes tempos de avaliação. Na poliamida a resposta 

inflamatória manteve-se presente em todos os períodos e a presença da cápsula foi persistente. 

Em estudo com avaliação da resposta tecidual à implantação de poliuretana de mamona em 

ratos, os autores observaram que, inicialmente, houve reação inflamatória moderada que 

diminuiu de intensidade à medida que se intensificou a formação de tecido conjuntivo fibroso 

ao redor dos implantes (CELESTE et al., 2010). A reação inflamatória inicial encontrada pode 

ser justificada pelo fato de que qualquer material introduzido, mesmo biocompatível, 

desencadeia resposta do hospedeiro ao implante que pode ser representada pela formação de 

cápsula de tecido conjuntivo ao redor do implante como mecanismo natural de defesa do 

hospedeiro (GARCIA, 2007; PAULO et al., 2008). 

Foi observada presença de células gigantes do tipo corpo estranho ao longo de todos 

os períodos de avaliação dos implantes de poliamida, enquanto que do ABS, só foram 

encontradas até os 30 dias, o que incita menor reação inflamatória no segundo implante. 

Adicionalmente, a remodelação óssea foi alcançada mais rápida nos implantes de ABS o que 

indica biocompatibilidade superior deste biomaterial comparativamente a poliamida.  

Alguns biomateriais, como os cerâmicos-vidro ou colágenos, promovem a formação 

de novo osso através do processo da osteocondução, e são caracterizados pela capacidade de 

conduzir ou direcionar a neoformação óssea sobre e entre a estrutura do material de 

preenchimento, onde as superfícies das partículas dos biomateriais servem como matriz para 

reparação do tecido ósseo (ELLIS 3RD e DOUGLAS 1993; BONUNCCI, et al., 1997). 

Se a osteocondução é caracterizada pela capacidade de conduzir ou direcionar a 

neoformação óssea sobre e entre a estrutura do material de preenchimento (ELLIS 3RD e 

DOUGLAS 1993; BONUNCCI et al., 1997) assim, de acordo com os resultados encontrados, 

principalmente aos 90 dias, pode-se sugerir que os materiais, ABS e poliamida da forma como 

confeccionadas, permitiram o crescimento de tecido ósseo pelo interior dos espaços vazios do 

implante tornando-os biomateriais osteocondutores.  

Da mesma forma Saran (2006) analisou a interface entre o implante de hastes 

derivadas do polímero de mamona com o canal medular ósseo por meio de diagnósticos por 

imagem (radiografias simples e tomografias computadorizadas) e análise histológica na tíbia 
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de 44 coelhos nos períodos de 90, 120 e 150 dias pós implantia. A análise histológica 

demonstrou que o polímero de mamona é biocompatível e osteocondutor. Contudo, no 

trabalho de Teixeira (2009) em que empregou hastes de polímero de mamona dotado com 

vidro bioativo e hidroxiapatita no canal medular do fêmur de ratos, constatou -se ausência de 

osteocondução na maioria dos grupos e, em especial, no grupo em que o implante foi formado 

apenas por polímero de mamona.  

Compostos poliméricos-cerâmicos apresentam reduzida elasticidade e resistência ao 

desgaste, enquanto que as cerâmicas de fosfato de cálcio apresentam contato limitado com os 

tecidos do hospedeiro (BASU et al., 2014). 

A cerâmica de vidro (4.5SiO2–3Al2O3–1.5P2O5–3SrO–2SrF2) avaliada em fêmur de 

coelhos após 28 dias da implantação demonstrou, macroscopicamente, completo recobrimento 

por tecido ósseo neoformado, o que tornou difícil diferenciação da interface osso/implante 

(BASU et al., 2014). Ativa osteoformação foi observada ao redor dos implantes de titânio 

com diferentes porosidades avaliados em fêmur de coelhos após 30 dias da implantação (ITO 

et al., 2014). No presente estudo, aos 15 dias de pós-operatório, foi observado em todas as 

amostras, de ambos os implantes, completa infiltração tecidual, entretanto, devido a coloração 

dos materiais era possível diferenciá-los do tecido que os envolviam e penetravam. Assim 

como observado por outros autores não foram observadas evidências de infecção ou necrose e 

foi visibilizada proliferação óssea ao redor dos implantes (BASU et al., 2014; ITO et al., 

2014; ALSAYED et al., 2015; RATIU et al., 2015). 

Em tecidos moles a porosidade do biomaterial parece interferir de forma direta na 

infiltração tecidual (KAWAI et al., 2000; KORMAN et al., 2013), já nos tecidos ósseos 

favorece a osteocondução, pois permite o crescimento tecidual para seu interior (DIAS et al., 

2009), além de que, a porosidade melhora a conexão mecânica entre o biomaterial e o osso, o 

que promove melhor estabilidade mecânica na interface (TEIXEIRA, 2009). A geração de 

poliméricos úteis para a engenharia de tecidos deve levar em conta diversos parâmetros, 

incluindo biocompatibilidade, integração ao tecido hospedeiro e até mesmo tamanho ideal dos 

poros. Vários estudos têm sugerido a importância do tamanho de poros em engenharia de 

tecidos e o tamanho preconizado como ideal é de cerca de 100 µm (HULBERT et al., 1970; 

JONES et al., 2007). Além disso, mesmo um polímero com tamanho dos poros (> 500 mm) é 

propício para com o crescimento interno dos tecidos moles (WAKE et al., 1994; SICCHIERI 

et al., 2012). 
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A colonização celular dos substitutos ósseos depende das características de porosidade 

do biomaterial, em particular ao tamanho e a distribuição dos poros (TEIXEIRA 2009; CONZ 

et al., 2010). O titânio com microporos de 330-660μm resultou em melhor osteoformação 

comparativamente ao titânio com 660 μm (ITO et al., 2014) o que caracteriza existir variação 

ideal do diâmetro dos poros. Os implantes utilizados no estudo apresentaram padronização de 

microporos com 200 μm, entretanto, eram multiperfurados e não foi observado diferença na 

infiltração tecidual ao longo das áreas de avaliação, independente do tamanho dos poros. 

Como sugerem os resultados de Nacer, 2012, a adesão e o crescimento do tecido ósseo 

dependem da regularidade da superfície, que não foi passível de avaliação na presente 

pesquisa porque a poliamida não exibiu regularidade de sua superfície. Nacer, 2012 afirmou 

também que os fibroblastos parecem evitar as superfícies rugosas, e se acumulam em regiões 

mais lisas. Em contrapartida, macrófagos, células epiteliais e osteoblásticas aderem com 

maior facilidade a superfícies rugosas. Explicando dessa forma a persistência e o aumento de 

células de corpo estranho observada no implante de poliamida e a redução dessas células no 

implante de ABS, contudo ambos os implantes tiveram presença de fibroblastos em sua 

superfície. 

Apesar da importância da porosidade e da rugosidade do material implantado, as 

características estruturais encontradas nos implantes confeccionados favoreceram o processo 

de osteocondução do implante. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nas condições em que foi realizada esta pesquisa e diante dos resultados obtidos 

pode-se concluir que é possível a confecção de implantes com modelagem em prototipagem 

rápida em 3D específica para aplicação em sítios ósseos. Os implantes mostraram-se 

biocompativeis e osteocondutores, com integração osso-implante, contudo o ABS foi superior 

comparativamente à poliamida por apresentar menor atividade inflamatória no decorrer do 

processo de avaliação, na espécie estudada. 
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