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Resumo
Foi adotado um modelo experimental para avaliar o emprego de um novo biomaterial - uma resina
polieretana vegetal, extraída do óleo de mamona - na reparação de perdas ósseas da calota
craniana. Em 31 coelhos adultos, foram criadas duas falhas ósseas cranianas de 15 x 10 mm de
diâmetro, de espessura total e livre de periósteo, em ambos os lados na região parietal. As falhas
deixadas sem separação em 13 animais, correspondendo ao grupo controle, e 18 animais tiveram os
defeitos reparados com implante de resina poliuretana vegetais. Avaliação macroscópica, radiológica
e histórica foi realizada nos pós-operatórios de 2, 6, 12, 18, e 24 semanas. O grupo controle, por
todos os métodos de avaliação, não mostrou reparação dos defeitos por neoformação óssea, com
as falhas ósseas ocupadas por tecido cicatricial. No grupo implantado, a partir de 6 semanas,
observou-se reparação dos defeitos por neo-osso em suas porções periféricas, evoluindo
progressivamente de maneira favorável nas amostras tardias ( 18 e 24 semanas ), podendo-se
observar a ocorrência de osteogênese, osteocondução e osteopromoção. As análises estatísticas
confirmam que a cicatrização óssea nos defeitos implantados foi mais efetiva de forma significante
(p<0,05). Não observados fenômenos tóxicos ou reacionais secundários à presença dos implantes,
que não sofreram incorporação no período observado. Não foram evidenciadas propriedades
osteoidutivas nos implantes.
Introdução
A busca da substituição tecidual por não - vivo que originou o surgimento dos eloplásticos ou
biomateriais tem sido uma constante há mais de um século (1), com diferentes materiais tendo sido
experimentados. Incentivando essa busca, existem todos os problemas observados no emprego de
enxertos ósseos, principalmente em grandes deformidades (2-4).
Inúmeras resinas sintéticas foram desenvolvidas e utilizadas como biomateriais como polietilenos(5),
cerâmicas(6-8), silicone(9), titânio(10), e polimetilmetacrilato(11,12), refletindo a complexidade do
tema e indicando um certo grau de desapontamento com oa métodos de tratamento disponíveis,
exigindo seu aperfeiçoamento e busca de novos materiais.
O problema vital nesta questão permanece em encontrar um material capaz de limitar a chance de
infecção, que permita o crescimento óssea ou a neoformação óssea, que apresente resistência
estrutural e permita reconstruções adjacentes às cavidades sinusais no segmento craniofacial. Esta
localização, a presença de infecções prévias e o timing das reconstruções são relatados como

fatores mais importantes que a escolha do material em si para o sucesso das reparações
aloplásticas cranioplastias (13).
A adequada avaliação dos implantes em reparação óssea, particularmente dos fenômenos
envolvidos na relação implante-osso, exige mais do que a constatação da presença ou ausência das
condições reunidas sob o conceito de “biocompatibilidade”. O modelo natural, para análise dessa
relação, corresponde aos eventos observados no emprego dos auto-enxertos livres, com atenção
para os fenômenos de osteocondução, osteoindução, osteogênese e incorporação, que devem ser
devidamente conceituados e avaliados na presença de implantes (14, 15, 16), Além desses
fenômenos, a utilização de implantes acrescentou o conceito de regeneração tecidual orientada ou
“osteoprocuração” (17, 18, 19), baseado fundamentalmente na diferença de velocidade de reparação
entre ósseo e tecido cicatricial. Sendo o processo de fibroplasia (20) extremamente mais rápida que
a reparação óssea, o tecido cicatricial passa a ocupar a área do defeito, impedindo seu adequado
preenchimento por neo-osso.
Resinas Poliuretanas Vegetais
O Grupo de Química e Tecnologia de Polímeros da Universidade de São Paulo - São Carlos vem
desenvolvendo projetos de pesquisas e desenvolvimento de resinas poliuretanas vegetais desde
1984, resultando numa série de produtos alternativos de poliós e pré-polimeros, sintetizados a partir
de moléculas derivadas de ácidos graxos vegetais. A mamona - Ricinus communis, classe
Dicotyledoneae, ordem Geraniales, família Euphorbiaceae - representa uma fonte particular na
obtenção desses compostos por fornecer o ácido ricinoléico (12 hidroxioléico) em alto grau de
pureza química, com o óleo extraído apresentado em sua composição de 81 a 96% de triglicerídeo
do ácido ricinoléico, sendo considerado um poliol natural (21 - 23).
Uma poliuretana é obtida pela reação de um diisocianato com um poliol. Sendo os compostos
contendo grupos isocianatos altamente reativos, é feita uma reação de pré-polimerização com poliol,
aumentando sua massa molecular - formando então pré-polímeros - e deixando uma porcentagem
de isocianato livre para a reação final. Embora posam ser utilizadas classes distintas de isocianatos
para as reações, o pré-polímero adotado foi sintetizado a partir do Difenilmetano diisocianato (MDI)
com o poliol derivado do óleo de mamona(24). Assim, a polimerização da resina PU vegetal da
momona se faz por reações envolvendo sistemas “bicomponentes”, um deles a espécie pré-reativa
ou pré-polímero (diisocianato n-terminal - MDI + poliol) e o outro o poliol. A reação proporcional entre
compo estes compostos é de 0,65 do poliol para 1,00 do pré-polímero, adicionando-se carbonato de
cálcio correspondente a 50% da soma da massa dos dois componentes (polio + pré-polímero).
Esse sistema é mais atrativo para a obtenção de resinas pelos seguimentos fatores: 1- dispensa a
presença de catalisadores; 2- processabilidade simples; 3- flexibilidade de formação, permitindo
adicionar outros compostos sem interferir na reação; 4- versatilidade de temperatura de ``cura``, com
pico exotérmico máximo de 45oC; 5- ausência de emissão de vapores tóxicos; 6- ausência de
monômeros livres residuais pós-reação(23). Aresina PU vegetal, utilizada neste trabalho, vem sendo
analisada clínica e experimentalmente para aplicação em odontologia, ortopedia, reconstruções
cranianas(23 - 33) e, em sua forma vulcanizada, como substituto para o silicone em próteses
testiculares(34). Os resultados começam a ser publicados, demonstrando sua biocompatibilidade e
as possibilidades de sua utilização.
Neste modelo experimental, procuramos avaliar o comportamento do implante de resina poliuretana
de mamona na reparação de defeitos ósseos cranianos, analisando-se os fenômenos básicos de
osteocondução, osteoindução, osteogênese, incorporação e osteopromoção.
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recobertas ou entremeadas por provável tecido ósseo. Não foram observadas coleções ou
secreções anormais nas áreas operadas e nos tecidos adjacentes.
Avaliação Radiológica
Com 2 semanas evidenciou-se a radiotransparência da resina, sem a presença de qualquer ponto
de microcalcificação. Com 6 semanas, observou-se a presença de áreas irregulares de
microcalficação, ocupando o defeito em suas porções periféricas. Esse processo foi apresentado
acentuação progressiva em reação ao tempo, com redução da radiotransprência, observando-se
calcificação regular ocupando gradualmente o defeito (fig. 2). Em todos os grupos foram
conjuntamente submetidos à análise de variância (Kruskal - Wallis), com testes bicaudais e
significância para p<0,05. A análise foi feita com o programa GraphPad Instat 3.00 para Windows.
Resultados
De maneira geral, os animais roleraram bem o procedimento cirúrgico. Houve 4 óbitos, 3 deles nos
primeiros 6 dias de pós-operatório, secundários e edema cerebral e / ou lesão inadvertida da duramaster, sendo dois animais pertencentes ao grupo controle e um implantado. O outro óbito ocorreu
em animal com 15 semanas de evolução, por diarréia aguda, correspondendo a um animal
implantado.
As amostras do grupo controle, por todos os métodos de avaliação, não mostraram neoformação
óssea, sendo os defeitos progressivamente preenchidos por tecido cicatricial. No grupo implantado,
foram feitas as seguintes observações:
Avaliação Macroscópica
Com 2 semanas, pôde-se observar a resina em seu leito de implantação, sem aderência dos tecidos
visinhos e com boa fixação ao osso. Nos demais animais dos outros períodos pós-operatórios, a
visibilização da resina só foi possível pela fase interna do crânio, com a porção externa apresentado
cobertura tecidual bem firme após a retirada da pele, sendo esse tecido preservado para não
prejudicar a análise das amostras. As porções internas mostraram uma redução progressiva do
defeito, com perda evidente de seu formato geométrico inicial, visibilizando-se porções da resina
recobertas ou entremeadas por prováveis tecidos ósseo. Não foram observadas coleções ou
secreções anormais nas áreas operadas e nos tecidos adjacentes.
Avaliação Radiológica
Com 2 semanas evidenciou-se radiotransparência da resina, sem a presença de qualquer ponto de
microcalcificação. Com 6 semanas, observou-se a presença de áreas irregulares de
microcalcificação, ocupando o defeito em suas porções periféricas. Esse processo foi apresentado
acentuação progressiva em relação ao tempo, com redução da radiotransparência, observando-se
calcificação regular ocupando gradualmente o defeito (fig. 2). Em todos os radiogramas visibilizaramse as margens da falha óssea produzida, como uma “cicatriz” da fratura realizada. Em apenas 1
animal do grupo de 24 semanas, as duas amostras não mostraram a presença de microcalcificações
na região implantada.
Avaliação Histológica
Com 2 semanas, observou-se o implante preenchendo adequadamente o defeito, com discreta
atividade osteogênica nas bordas da fratura e presença de infiltrado inflamatório moderado. Com 6
semanas, observou-se formação de cortical óssea contínua, recobrindo o defeito a partir de suas
bordas, de maneira concêntrica, permanecendo as áreas centrais sem fechamento. Essa
neoformação ocorreu sempre pela face interna do defeito, enquanto na porção externa,
semperiósteo, observou-se apenas a resina recoberta por fina camada de tecido fibroso (fig. 3). Na

transição implante - osso verificou-se o início de discreta fragmentação irregular da resina. Com 12
semanas, observou-se cortical óssea somente na fase endocranial, de aspecto mais denso, com
microfragmentação mais intensa do implante e processo inicial de neoformação óssea “transresina”
(fig. 4). Os achados das amostras de 18 e 24 semanas foram uma extensão dessas observações,
com traves transresinas mais espessas, ossificação na fase interna do defeito, ausência de reação
tipo corpo estranho ou formação de cápsula ao redor do implante (fig. 5). Em um animal, em ambas
as amostras, não houve crescimento ósseo, com o implante mostrando-se praticamente íntegro,
sem fragmentação.
Análise Estatística
A presença de micro calcificações nos defeitos implantados foi significativamente maior (<0,05) que
nos controles para os períodos correspondentes. A análise simultânea de todas as amostras
demonstradas foi mais de forma extremamente significante (p<0, 001).
Discussão
No modelo experimental adotado, procurou-se mimetizar as situações comuns encontradas na
prática clínica, particularmente em reconstruções imediatas, com falhas ósseas proporcionalmente
grandes, acometendo toda a espessura do osso, e totalmente sem periósteo, tendo o material
implantado grande importância no processo reparativo.
Embora o experimento pudesse ter sido conduzido com implante e controle em um mesmo animal,
optou-se por fazê-lo de modo separado, podendo-se assim observar o comportamento geral dos
animais que recebem os implantes. Nesse sentido, os 3 óbitos ocorridos no pós-operatório imediato,
representado 10% dos animais operados, foram considerados decorrentes diretamente da agressão
cirúrgica e não secundários a qualquer toxicidade dos implantes, já que dois deles ocorreram em
animais controle.
O preparo in situ dos implantes permitiu avaliar suas características de manuseio e plasticidade, que
foram satisfatórias, sem dificuldade técnicas de preparação e moldagem. Como ressalva, durante o
processo de polimerização do implante observou-se importante expansão em seu volume,
persistente até cerca de 30 a 40 minutos de reação. A opção pela técnica de mamografia, para as
avaliações radiológicas, deveu-se à sua reconhecida sensibilidade para a detecção de
microcalcificações (35).
De maneira geral, as observações demonstraram a biocompatibilidade do implante utilizado. Não
foram observadas reações locais ou sistêmicas - tardias ou imediatas -, extrusão, formação de
cápsulas ao redor do implante ou desenvolvimento de reação tipo corpo estranho, conformando
outros estudos (24, 27, 28, 30).
Em reações de polimerização, a presença de monômeros residuais livres pós-reação é relacionada
diretamente á toxicidade desses polímeros, quando utilizados como implantes (36 - 37). O tipo de
reação bicomponente (poliol + pré-polimero) utilizada na síntese deste implante não permite “sobra”
de radicais, pela sua própria origem não monomérica, podendo ser este um fator a menos no
desenvolvimento de fenômenos tóxicos ou reacionais. Também referente aos processos de
polimerização in situ, a temperatura de cura pode representar um fator importante de lesão tecidual
(38 - 39). O pico exotérmico máximo atingido no início da transição líquido-gel da mistura do
polímero da mamona é em torno de 45oC (24). Além de ser uma temperatura relativa baixa nessa
fase, que ocorreu entre 8 e 15 minutos pós-mistura, no estudo em questão a resina ainda não se
encontrava em contato com a área doadora, sendo a mesma implantada após 30 a 40 minutos d
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m dado dee maior in
nteresse para
p
a
aplicação do iimplante em área com maior sttress mecâ
ânico.

Fig.. 3 - Amo
ostra de animal
a
imp
plantado ccom 6 sem
manas. Implante preeenchendo
o a falha óssea
com
mplementar com neo
oformação óssea vissível na porção end
docranial. P
Porção ex
xterna mosstrando
fina
a camada d
de tecido fiibros
(Co
ol. TM, aum
mento 40x)

Fig.. 4 - Amo
ostra de animal
a
implantado ccom 12 se
emanas. Neoformaçãão óssea “transresin
na” por
frag
gmentação
o do implante (Col. TM,
T aumen
nto 60x).

Fig.. 5 - Superior - Amostra de an
nimal impla
antado com
m 18 sema
anas. Fraggmentação e desloca
amento
do implante
i
por neo-ossso, com fra
agmentos d
de dimensões variad
das
(Co
ol. TM, aum
mento 5x).
Infe
erior - Amo
ostra de an
nimal impla
antado com
m 24 sema
anas. Ossiificação naa inflamató
ória ou tipo
o corpo
estrranho (Col. EO, aumento 5x).
A importância
a da poro
osidade dos
d
implan
ntes, nos fenômeno
os de ossteoconduç
ção, vem sendo
des
stacada de
esde a introdução das
d
cerâm icas e dos
s polietilen
nos como implantes
s de substtituição
óssea (45 - 46), embo
ora continue sendo motivo de
d controvérsia, graçças á gra
ande diverrsidade
estrrutural apre
esentada, no que se refere à vvariação do
o diâmetro dos corpoos e seu ta
amanho ide
eal (47,
48, 49). A re
esina PU da
d mamon
na apresen
nta estrutu
ura porosa de caráteer “virtual””, conseqü
üente à
exp
pansão no processo de
d polimerrização, nã
ão sendo um
u verdade
eiro sistem
ma canalicu
ular de porrosinter
com
municantess. Isto não represe
entou impe
edimento ao fenôm
meno de oosteocondução, oco
orrendo
cres
scimento ó
ósseo transsresina, em
m consequ
uência de sua
s fragme
entação, exxceto em 1 animal.
Provavelmentte este fato
o demonsttra uma diiferença na
as caracte
erísticas físsicas do im
mplante, ocorrida
no seu
s preparro ou temp
po de polim
merização,, sugerindo
o que seu grau de co
compactaçã
ão pode in
nterferir
dire
etamente n
nos fenôme
enos de os
steoconduçção em fra
aturas recentes.
A neoformaçã
n
ão óssea observada
a sempre pela face interna do
o defeito ((endocranial) e transsresina
corrresponde ao fenôm
meno de osteoprom
o
moção (43 - 44), co
om a resiina exerce
endo um “efeito
mem
mbrana” n
nas áreas implantada
as, impedi ndo sua ocupação
o
por
p fibroplaasia, como
o observad
do nos
con
ntroles. A duramáterr, presente na face
e interna do defeito
o, deve teer desemp
penho um papel
imp
portante no
o fornecimento de elementos o
ostogênico
os para o processo reparativo
o, como ta
ambém

exercido um efeito membrana na porção endocranial. A ausência de neo-osso na porção externa da
falha confirma a importância do periósteo como elemento osteogênico, além de demonstrar que o
periósteo exerce também um papel de “membrana natural”, aumentando a importância de sua
integridade nas abordagens terapêuticas. Alguns estudos demonstram que a efetividade clínica da
reparação por crescimento osteoinduzido requer presença de algum material preenchendo o defeito,
não somente para exercer um efeito membrana, mas também para atuar como suporte e um
potencial veículo transportador (50 - 51).
A avaliação de propriedades osteoindutivas em implantes é uma tarefa difícil, já que os próprios
mecanismos de indução não são totalmente conhecidos e pode haver certa confusão com
estimulação ou modulação do crescimento ósseo. No presente estudo, a reconstrução foi feita
imediatamente, favorecendo o processo reparativo. A ocorrência de osteogênese e osteocondução
de maneira gradual nos defeitos reparados e xigiu neoangiagênese e neovascularização, trazendo
consigo células mesenquimais indiferenciadas, com potencial de diferenciação para formação para
formar tecido ósseo. Estudos demonstram que enxerto ósseo via ossificação IM, enquanto ossos
corticais o fazem por ossificação endocondral (EC) (52, 53), Embora quase todos os fatores
osteoindutivos conhecidos tenham sido isolados a partir de ossos EC, estudos recentes
demonstraram que esses fatores podem estar presentes em tecido ósseo que se forma
completamente via ossificação IM (54), Dessa forma, provavelmente a indução para diferenciação
das células mesenquimais partiu das margens do leito receptor, por um indutor local, com o implante
representando apenas um substrato osteomodulador, sem propriedades osteoindutivas, Não foi
observada, histologicamente, atividade fagocitária, com reabsorção celular dos implantes. No
entanto, a despeito do crescimento ósseo, não se observou aumento volumétrico nas áreas
implantadas, o que aparentemente não se justifica somente pela fragmentação observada nos
implante. Alguns autores, diante da mesma forma de substituição parcial da resina ou um processo
de “metabolização”, com cadeias de ácidos graxos sofrendo um processo semelhante a uma
decomposição lipídica na superfície do implante, com enfraquecimento dos segmentos duros do
polímero (28 - 30). De qualquer forma, não ocorrendo incorporação completa dos implantes até 24
semanas de observação.
A resina poliretana de mamona vem sendo incorporada ao arsenal terapêutico dos implantes em
reparação óssea. O ineditismo dos fenômenos biológicos observados na relação implante-osso
requer um aprofundamento das pesquisas clínicas e experimentais, particulares no que se refere
aos possíveis processos de metabolização da resina e aos fenômenos de osteocondução e
osteomodulação.
Conclusões
O implante de resina poliuretana da mamona demonstrou ser biocompatível e a apresentar
características que permitem sua incorporação ao arsenal terapêutico em cranioplastias. Foram
observados os fenômenos de osteogênese, osteocondução e osteopromoção nas falhas ósseas,
com neoformação óssea ocorrendo, de forma progressiva e satisfatória, a partir de 6 semanas. Até
24 semanas de observação, os implantes não sofreram incorporação completa e não apresentaram
evidência da presença de propriedades osteaindutivas.
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