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Introdução
Diante da importância do conhecimento sobre reparação tecidual óssea, e da busca por
materiais substitutos ósseos para procedimentos de enxertia reconstrutiva em
implantodontia.
Objetivo
Histologicamente a reparação de defeitos ósseos preenchidos por Bio-oss Collagen® em
cirurgias experimentais .
Metodologia
Para tal, serão utilizados 10 ratos Wistar jovens, com massa corporal entre 150 e 200g,
divididos em dois grupos. Os animais, após sedação e anestesia geral serão submetidos a
incisão na pele e subcutâneo da calvária, correspondente a sutura sagital e defeitos serão
criados no osso parietal com auxílio de broca trefina de 5mm de diâmetro. Os defeitos dos 5
animais do grupo A (grupo controle) não terão preenchimento do defeito; os animais do
grupo B (grupo experimental) terão os defeitos preenchidos com Bio-oss Collagen®. Após 90
dias, os animais serão sacrificados e as áreas dos defeitos serão removidas e preparadas,
por descalcificação, inclusão em parafina e coloração H/E, para análise histológica em
microscopia óptica.
Resultados
A análise, realizada por um examinador experiente, irá qualificar: reação inflamatória,
vascularização, neoformação óssea, reação de corpo estranho e presença de material
exógeno compatível com os materiais testados; e quantificará a porcentagem de fechamento
do tecido ósseo.
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