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DEFEITOS ÓSSEOS EM TÍBIAS DE RATOS: PADRONIZAÇÃO DO MODELO EXPERIMENTAL

BONE DEFECT IN RAT TIBIA: STANDARDIZATION OF EXPERIMENTAL MODEL

RESUMO
Introdução: Dada a semelhança do reparo ósseo em tíbia com o reparo mandibular e a relativa simpli-
cidade do modelo experimental no qual se realizam defeitos ósseos em tíbias de ratos, este trabalho 
foi proposto com o objetivo de determinar o tamanho de defeito exeqüível na tíbia para adequada 
utilização em estudos de regeneração óssea, padronizando assim o modelo. Métodos: Defeitos mono-
corticais de 2, 3 ou 3,5mm de diâmetro foram confeccionados nas tíbias de 54 ratos adultos. Após o 
sacrifício, que ocorreu depois de períodos de observação de 15, 30 ou 45 dias, as tíbias foram fixadas, 
descalcificadas e preparadas como de rotina. A porcentagem de área óssea no centro do defeito foi 
avaliada através de planimetria por contagem de pontos e, para avaliação estatística, utilizou-se 
ANOVA (α=5%). Resultados: Verificou-se fechamento linear do defeito ósseo em todos os grupos. 
Comparando-se os tamanhos de defeitos em cada período, não foi encontrada diferença estatística 
com relação à porcentagem de área óssea. Conclusão: Como não houve fechamento da área total, 
pode-se utilizar, com ressalvas, o modelo experimental de defeito em tíbias de ratos para estudo de 
regeneração óssea. Dadas as semelhanças com relação ao reparo dos defeitos, a escolha do melhor 
tamanho relaciona-se a questões de ordem prática, sendo o tamanho intermediário e os menores 
períodos o modelo recomendado.
DESCRITORES: Histologia  - Regeneração óssea.

ABSTRACT

Introduction: Due to the similarity of the bone tissue healing process in tibia with mandibular repair 
and the relative simplicity of the experimental model where bone tissue defects in rat tibiae are 
made, the aim of the present study was to determine the feasible tibia defect size for an adequate 
application in bone tissue healing process studies, standardizing thus this model. Methods: Mono-
cortical defects of 2, 3 ou 3.5 mm of diameter were made in fifty-four adult rats tibiae. Following the 
rats sacrifice, which occurred after 15, 30 or 45 days of observation, the tibiae were fixed, decalcified 
and prepared according to the laboratorial processing routine. The bone area percentage at the center 
of the defect was evaluated through the point counting planimetry, and the ANOVA statistical test 
(α=5%) was used. Results: The bone defect linear closure was verified in all the groups. No statistical 
significant difference regarding the bone area percentage values was found comparing the defects 
sizes in each period. Conclusion: Since the total area closure was not observed, the rat tibia defect 
experimental model for the bone tissue healing process study may be applied in further studies with 
reservation. Because of the similarities regarding the defects healing process, the choice of the best 
size is related to practical questions, being the intermediate size and the shorter periods the recom-
mended model.

DESCRIPTORS: Histology - Bone regeneration.

	 *	 Bolsista	de	Iniciação	Científica	do	Programa	PIBIC-CNPq.	Faculdade	de	Odontologia	de	São	José	dos	Campos	–	UNESP,	São	José	dos	Campos,	
SP.

	 **	 Professora	Assistente	Doutora	do	Departamento	de	Odontologia	da	Universidade	de	Taubaté	-	UNITAU,	Taubaté,	SP.
	 ***	 Aluna	de	Graduação	da	Faculdade	de	Odontologia	de	São	José	dos	Campos	–	UNESP,	São	José	dos	Campos,	SP.
	****	 Professor	Assistente	do	Departamento	de	Odontologia	Social	e	Clínica	Infantil.	Faculdade	de	Odontologia	de	São	José	dos	Campos	–	UNESP,	São	

José	dos	Campos,	SP.
	*****	Professora	Doutora	do	Departamento	de	Biociências	e	Diagnóstico	Bucal.	Faculdade	de	Odontologia	de	São	José	dos	Campos	–	UNESP,		São	José	

dos	Campos,	SP.

Fernanda	de	Almeida	Prado	 *
Ana	Lia	Anbinder	 **

Ana	Paula	Gumiero	Jaime	 ***
Ana	Paula	Lima	 ***
Ivan	Balducci	 ****

Rosilene	Fernades	da	Rocha	 *****



�

Almeida Prado F de, Anbinder AL, Jaime APG, Lima AP, Balducci  I, Rocha RF da. Defeitos ósseos em tíbias de ratos: padronização do 
modelo experimental. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo 2006 jan-abr; 18(1)7-13

INTRODUÇÃO
Defeitos ósseos são um desafio para diversas áreas da 

Medicina e da Odontologia, principalmente nas espe
cialidades de cirurgia bucomaxilofacial, periodontia, pró
tese e implantodontia. O reparo de defeitos é um bom 
modelo para o estudo da regeneração do osso e possui 
grande semelhança com o reparo primário ou direto 
de fraturas. Ao contrário destas últimas, os defeitos são 
menos sujeitos a fatores mecânicos e a obstruções do 
aporte sangüíneo. Este modelo tem sido utilizado em 
muitos experimentos clássicos que analisam a influência 
de medidas cirúrgicas e farmacológicas para melhorar a 
regeneração óssea (Schenk12 1994). Segundo Schmitz e 
Hollinger13 (1986), um defeito ósseo experimental deve 
ser tão grande que não ocorra reparo espontâneo, pois 
só nesta situação o potencial osteogênico do implante, 
enxerto ou medicamento pode ser considerado real. Ins
tituiuse o conceito de defeito ósseo de tamanho crítico 
para minimizar diferenças relacionadas à idade, espécie e 
sítio anatômico em animais experimentais, padronizan
dose os defeitos para possibilitar  a comparação dos re
sultados dos vários estudos (Sweeney et al.151995), além 
de se poder considerar sem erro o potencial osteogênico 
do material em teste. O defeito intraósseo de tamanho 
crítico seria aquele de menor tamanho que não pode ser 
reparado espontaneamente durante toda a vida do ani
mal (Schmitz e Hollinger13 1986). No entanto, como 
a maioria dos estudos possui duração limitada, em pes
quisas experimentais devese considerar como defeito de 
tamanho crítico aquele que não sofre reparo no período 
de duração do estudo(Gosain et al.8  2000). Tamanhos 
de defeitos críticos são bem caracterizados na região 
craniomandibulofacial, em várias espécies animais (Go
sain et al. 7, 2000; Kaban e Glowacki9, 1981; Schmitz e 
Hollinger13, 1986). No entanto, o mesmo não acontece 
com relação a defeitos realizados em ossos longos (Ei
nhorn e Lane7, 1999).

Segundo Najjar e Kahn11 (1977), tíbia e mandíbula 
apresentam reparo e remodelação semelhante. Embora 
esses dois ossos apresentem origens embriológicas dis
tintas, a similaridade no processo de reparo devese às 
forças fisiológicas a que ambos estão submetidos: ten
são muscular e compressão pelo peso do corpo na tí
bia e tensão muscular e compressão pela mastigação na 
mandíbula. Devido à falta de forças externas agindo na 
maxila e crânio, tais ossos remodelamse e reparamse 
de maneira mais lenta11. Inúmeros trabalhos têm sido 

realizados com a confecção de defeitos em mandíbulas 
de ratos, com sucesso (Ameida1, 2001; Arisawa4, 2000; 
Dahlin et al.6, 1994; Kaban e Glowacki9, 1981)., mas 
sempre com utilização de barreiras físicas, para impedir a 
penetração de tecido conjuntivo no defeito. Em defeitos 
mandibulares em ratos, a não utilização destas barreiras 
resulta em reparo com pouco tecido ósseo neoformado e 
grande quantidade de tecido conjuntivo (Almeida et al.2, 
2000). A inclusão de mais uma variável experimental, a 
utilização de barreira, pode ser evitada através da reali
zação de defeitos em tíbias. Arisawa et al5 (2000), Silva14 
(2000) e Anbinder3 (2001) estudaram o reparo de de
feitos em tíbias de ratos e não verificaram a penetração 
de tecido conjuntivo na lesão, sem a utilização de bar
reira. Dada a facilidade de se trabalhar com a realização 
de defeitos ósseos em tíbias e à semelhança do reparo 
destes ossos com o reparo mandibular, este trabalho foi 
proposto com o objetivo de determinar o tamanho de 
defeito exeqüível e com possibilidade de ser utilizado em 
estudos de regeneração óssea de maneira inequívoca, pa
dronizandose o modelo experimental.

MÉTODOS
Este trabalho está de acordo com os Princípios Éticos 

na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasi
leiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi apro
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia de São José dos Campos  UNESP.

Para esta pesquisa foram utilizados 54 ratos machos 
adultos (Rattus norvegicus, variação albinus, Wistar), 
pesando cerca de 400g, divididos em grupos de seis 
animais cada. Os animais foram anestesiados com uma 
mistura de 13mg/Kg de xilazina (Rompum Bayer  São 
Paulo, SP, Brasil) e 33mg/Kg de cetamina base (Franco
tarVirbac  Roseira, SP, Brasil), via intramuscular. Após 
a depilação e antissepsia da pele sobre a tíbia direita, foi 
realizada incisão de aproximadamente 1,5cm em pele e 
músculo na região do terço médio tibiano, até o periós
teo. Após exposição do tecido ósseo, um defeito mono
cortical foi realizado, na região de maior extensão láte
romedial do terço médio do osso, com a utilização de 
broca trefina de 2mm, 3mm ou 3,5mm de diâmetro, de 
acordo com o grupo experimental (Quadro 1), sob irri
gação constante e abundante com soro fisiológico estéril. 
Foi realizada sutura da camada muscular, da pele e nova 
antissepsia com álcool iodado da área operada.

Após a cirurgia, todos os animais receberam dose de 
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1mg/Kg de antiinflamatório (Diclofenaco sódico 75mg 
 Voltaren injetável  Novartis Biociências Taboão da 
Serra, SP, Brasil), e 24000 UI/Kg de benzilpenicilina 
benzatina, benzilpenicilina procaína e benzilpenicilina 
potássica associadas e 10 mg/Kg de diidroestreptomicina 
base sulfato e estreptomicina base sulfato, também asso
ciadas (Pentabiótico Veterinário  Fort Dodge  Campi
nas, SP, Brasil).

Para o sacrifício, após os períodos de observação de 
15, 30 e 45 dias, os animais foram novamente anestesia
dos e decapitados em guilhotina. As tíbias direitas foram 
removidas e fixadas com solução de formol a 10%.

Após a fixação, as peças foram submetidas à descal
cificação em solução aquosa de ácido etilendinetrilo te
traacéticosal dissódico dihidratado (EDTATitriplexâ 
P.A.  MerckKgaA, Darmstadt  Alemanha) e hidróxi
do de sódio P.A. (MerckKgaA, Darmstadt, Alemanha) 
na concentração de 4,13% e, em etapa posterior, foram 
hemisseccionadas transversalmente na região central do 
defeito ósseo. Cada fragmento foi incluído, no sentido 
da superfície de corte, em um bloco de parafina e sub
metido à técnica histológica de rotina. Oito cortes semi
seriados de cada bloco, com aproximadamente 5mm de 
espessura e 15mm entre cada nível, foram corados com 
hematoxilina e eosina e submetidos à análise em micros
copia de luz.

A porcentagem de formação óssea no centro do defei
to foi avaliada histomorfometricamente, através de pla
nimetria por contagem de pontos. Para tanto, utilizouse 
um sistemateste quadrangular composto por 81 pontos, 
superposto à imagem histológica para contagem. Foram 
selecionadas quatro lâminas por bloco, sendo uma de 
cada nível e, em cada lâmina, foi realizada a contagem 
apenas do campo histológico correspondente à região 
central do defeito ósseo em aumento de duzentas vezes, 
por um único observador que desconhecia o grupo ao 
qual pertenciam. Foram considerados os pontos do siste
mateste que se sobrepuseram à matriz óssea. O valor de 
porcentagem de área por animal foi a média dos valores 

obtidos nas oito lâminas avaliadas. Com o objetivo de 
avaliar a influência do tamanho do defeito, consideran
dose cada período experimental, e, também, de avaliar 
a influência do tempo de sacrifício sobre a neoformação 
óssea no centro dos defeitos, utilizouse o método esta
tístico da análise de variância (ANOVA, α=5%), com o 
auxílio do programa computacional STATISTICA for 
Windows (v. 5.5, 2000, StatSoft Inc., Tulsa, OK, EUA).

RESULTADOS
Para efeito de análise, desconsideraramse um animal 

pertencente ao grupo G3,530 e dois animais do grupo 
G3,545, que apresentaram fraturas na área do defeito. 
Os resultados das análises histológica e histomorfométri
ca serão apresentados separadamente.

Análise histológica
Verificouse, pela análise histológica, que o tamanho 

do defeito (2, 3 ou 3,5mm) realizado na tíbia não in
fluenciou a morfologia verificada nos cortes histológicos 
dos diferentes grupos. As diferenças mais marcantes fo
ram notadas em relação aos períodos de observação (15, 
30 e 45 dias). Serão descritas, portanto, as características 
morfológicas pertinentes a cada período.

Período de 15 dias: Nos cortes histológicos dos ani
mais sacrificados após 15 dias, observouse o fechamento 
linear dos defeitos experimentais com trabéculas ósseas 
imaturas, não lamelares e de distribuição irregular, pre
sentes em grande quantidade no canal medular (Figs. 
1 e 2). A formação óssea originouse do periósteo e do 
endósteo. Nas trabéculas neoformadas, com células os
teogênicas circundantes e que delimitavam espaços com 
medula hematopoiética e tecido conjuntivo ricamente 
vascularizado (Fig. 2), observaramse vasos sangüíneos 
jovens, numerosos osteócitos e osteoplastos volumosos. 
Em alguns casos, verificouse a presença de células gigan
tes multinucleadas. O tecido conjuntivo, corresponden
te ao periósteo em organização ou ao resto de cicatriz ci
rúrgica sobre a área do defeito ósseo, apresentouse com 
um grande número de células alongadas e achatadas em 

Quadro 1-	Grupos experimentais

Tamanho	do	defeito 					2mm				 3mm 3,5mm

Sacrifício 15dias 30dias 45dias 15dias 30dias 45dias 15dias 30dias 45dias

Grupo	(n=6) G2-15 G2-30 G2-45 G3-15 G3-30 G3-45 G3,5-15 G3,5-30 G3,5-45

*n:	número	de	animais	por	grupo
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sua porção de contato com o tecido ósseo neoformado. 
Áreas de remodelação foram identificadas no tecido ós
seo preexistente, nas regiões próximas ao defeito.

Período de 30 dias: Nos cortes histológicos dos ani
mais sacrificados após 30 dias, observouse também fe
chamento linear dos defeitos, no entanto, houve forma
ção de ponte de tecido ósseo mais cortical e compacto 
(Fig. 3). O osso neoformado apresentouse ora lamelar, 
com osteócitos pequenos, ora mais irregular, com oste
ócitos maiores (Fig. 4). Verificouse, ainda, a presença 

Figuras 1 e 2   Período de 15 dias: 1) Fechamento linear do defeito experimental. Tecido muscular e tecido conjuntivo sobre o tecido 
ósseo neoformado sem invasão do defeito. Margens do defeito definidas e formação de tecido ósseo no interior do canal 
medular. Aumento original de 25x. HE; 2) Margens do defeito definidas. Medula hematopoiética e formação de tra-
béculas ósseas imaturas. Aumento original de 100x. HE.

Figuras 3 e 4 -		Período de 30 dias: 3) Fechamento linear do defeito experimental. Margens do defeito definidas 
e formação de tecido ósseo no interior do canal medular. Tecido muscular e tecido conjuntivo so-
bre o tecido ósseo neoformado sem invasão do defeito. Aumento original de 25x. HE; 4) Osteóci-
tos pequenos, linhas reversas basófilas e células osteogênicas. Aumento original de 400x. HE.

de tecido medular e conjuntivo vascular incluídos nessa 
cortical neoformada. Menor quantidade de trabéculas 
ósseas entrelaçadas, com arranjo mais lamelar que o en
contrado em 15 dias, formandose em direção ao canal 
medular, e por vezes limitando áreas de tecido hemato
poiético puderam ser observadas (Fig. 3). Linhas reversas 
basófilas (Fig. 4) e células gigantes multinucleadas en
contradas nas trabéculas, em vários cortes histológicos 
foram indicativas de remodelação óssea. Remodelação 
óssea também ocorreu no tecido cortical preexistente.
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Período de 45 dias: Neste grupo também foi obser
vado fechamento linear dos defeitos experimentais, com 
a formação de ponte de tecido ósseo predominante
mente cortical, mais espesso em relação aos demais pe
ríodos, porém ainda em menor espessura que o tecido 
ósseo adjacente ao defeito (Fig. 5). As bordas dos defei
tos apresentaramse nítidas como nos demais períodos, 
entretanto, o tecido ósseo neoformado dos grupos com 
este período de observação, devido à sua organização e 

conformação lamelar, apresentou maior semelhança ao 
tecido ósseo adjacente (Fig. 6). O periósteo e o endósteo 
apresentaramse organizados, na maioria das vezes. Ob
servaramse escassas trabéculas ósseas projetadas para o 
interior do canal medular formadas, assim como a pon
te de tecido cortical, por tecido ósseo compacto lamelar 
com osteócitos pequenos e a presença de linhas reversas 
basófilas.

Análise histomorfométrica
Estão representados na figura 7 as médias e desvios

padrão dos valores de porcentagem óssea no centro do 

Figuras 5 e 6   Período de 45 dias: 5) Fechamento linear do defeito experimental com a formação de ponte de tecido ósseo predomi-
nantemente cortical. Margens do defeito definidas e escassa formação de tecido ósseo no interior do canal medular. 
Tecido muscular e tecido conjuntivo sobre o tecido ósseo neoformado sem invasão do defeito. Aumento original de 25x. 
HE; 6) Tecido conjuntivo sobre o defeito. Margens do defeito definidas e medula hematopoiética. Aumento original de 
100x. HE.

Figura 7   Médias e desvios-padrão referentes aos valores de 
porcentagem de formação óssea no centro do defeito 
nos diferentes períodos experimentais.

Figura 8   Médias  e desvios-padrão dos valores de porcentagem 
de formação óssea no centro do defeito referentes 
à interação entre tamanho do defeito e tempo de 
sacrifício.
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defeito nos animais sacrificados após 15, 30 e 45 dias. 
Observouse diferença estatisticamente significante entre 
os animais sacrificados nos diferentes períodos (ANOVA, 
Fgl (2; 42) = 234,85; p=0,001), sendo que houve forma
ção crescente de tecido ósseo com o aumento do tempo.

Na figura 8, estão ilustradas as médias e desviospadrão 
dos valores de porcentagem óssea referentes à interação 
entre tamanho do defeito e tempo de sacrifício. Conside
randose cada período experimental, não houve diferença 
estatística entre os valores de porcentagem de formação 
óssea encontrados no centro dos defeitos de diferentes ta
manhos (ANOVA, Fg l. (4; 42) = 0,72; p=0,584).

DISCUSSÃO
Histologicamente, todos os defeitos apresentaram fe

chamento linear, sendo que nos grupos de animais sacri
ficados 15 dias após a cirurgia, observaramse trabéculas 
ósseas imaturas, não lamelares e de distribuição irregular e 
que nos grupos sacrificados 30 e 45 dias após a realização 
do defeito, verificouse a formação de ponte de tecido ós
seo mais cortical e compacto. Para os animais sacrificados 
15 e 30 dias após a realização do defeito cirúrgico, encon
trouse similaridade na análise histológica descrita por An
binder3 (2001), com relação aos grupos controle de perí
odo de sacrifício compatível. Através da análise estatística, 
observouse diferença significante entre os períodos de sa
crifícios, demonstrandose que, quanto maior o tempo de 
sacrifício, maior foi a porcentagem de formação óssea no 
centro do defeito, sendo este um resultado previsível.

Visto que houve fechamento linear de todos os defei
tos experimentais realizados (2, 3 e 3,5mm) em todos os 
períodos observados (15, 30 e 45), segundo o conceito 
de Schmitz e Hollinger13 (1986), em nosso experimen
to realizaramse defeitos menores que o tamanho críti
co. Encontrouse dificuldade em se realizar, em estudo 
piloto, defeitos de 4mm em tíbias, sem que houvesse 
envolvimento da epífise ou fratura. Verificaramse fratu
ras em 10 animais dentre os 12 ratos nos quais confec
cionouse defeito de 4mm. Optouse por realizar, tanto 
no estudo piloto, como neste trabalho, defeitos ósseos 
distantes das epífises, evitandose área de cartilagem e 
de osso predominantemente esponjoso. Macedo et al.10 
(2000), entretanto, utilizaram trépano de 4mm de diâ
metro para a realização do defeito ósseo em tíbia de ratos 
verificando fechamento com tecido ósseo lamelar, após o 
preenchimento da lesão com partículas de vidro cerâmi
co bioativo, nos períodos de 30 e 60 dias. Os resultados 

de Macedo et al.10 (2000) podem estar relacionadas à lo
calização mais proximal do defeito ósseo confeccionado 
na tíbia por tais autores, ou ainda pelo preenchimento 
da loja óssea com o material testado.

A realização de defeitos de 3,5mm no terço médio ti
biano de ratos com aproximadamente 400g de peso tam
bém apresentou limitações, devido às fraturas ocorridas 
(uma no grupo G3,530 e duas no grupo G3,545).

O tamanho do defeito experimental, em cada período 
de observação, não influenciou a porcentagem de forma
ção óssea no centro do defeito, levando à idéia de que 
defeitos de diferentes tamanhos, na localização utilizada 
neste trabalho, possuem a mesma velocidade de repara
ção. Apesar de em todos os grupos analisados ter ocorrido 
o fechamento linear do defeito experimental, em todos os 
espécimes, o defeito foi identificado, diferindo do tecido 
ósseo antigo, sem haver completo reparo e remodelação 
espontânea. Segundo Gosain et al.8 (2000), a avaliação 
linear, ao contrário da avaliação de área, não expressa 
adequadamente o comportamento biológico do reparo 
de defeitos ósseos. Como, neste trabalho, não houve fe
chamento completo da área total do defeito em nenhum 
grupo, todos os tamanhos de defeitos testados, principal
mente nos períodos de 15 e 30 dias, podem ser utilizados 
para a avaliação da ação de medicamentos e materiais em 
estudos de regeneração óssea.

Durante o processo de hemissecção das peças, os de
feitos foram mais facilmente localizados nos ossos dos 
animais sacrificados em 15 dias e naqueles nos quais fo
ram confeccionados os defeitos maiores (3 e 3,5mm), 
sendo de grande dificuldade a localização do centro do 
defeito de 2mm aos 30 e 45 dias. Tal dificuldade práti
ca deve ser levada em conta no planejamento de experi
mentos que utilizem o modelo proposto nesta pesquisa.

CONCLUSÃO
Como não houve fechamento da área total do defei-

to, pode-se utilizar, com ressalvas, o modelo de defeito 
ósseo em diáfise de tíbias de ratos para pesquisas sobre 
reparo ósseo. Dadas as semelhanças do reparo nos defei-
tos de 2, 3 e 3,5mm, são questões de ordem prática que 
permitem ao pesquisador escolher o melhor tamanho, e 
recomenda-se, segundo os resultados deste trabalho, o 
tamanho intermediário, nos menores períodos.
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