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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo será avaliar in vitro e in vivo a biocompatibilidade do 

cimento de ionômero de vidro (CIV) modificado por conchas marinhas (carbonato de cálcio).  

O CIV foi desenvolvido por Wilson e Kent na década de 70, as principais 

características deste material é a união química com o cálcio presente nos tecidos e a 

biocompatibilidade. Numerosas pesquisas in vitro e in vivo têm sido realizadas para avaliar a 

biocompatibilidade dos CIV’s em relação a tecidos e a estruturas ósseas.  No que refere à 

interpretação dos resultados destas pesquisas, pode se observar que os CIV’s apresentam 

comportamento bioativo. Estas idéias estão descritas nos trabalhos de Gross et al. (1998) e 

por  Wallace et al. (1997). 

Serão confecionadas 80 corpos de prova de CIV convencional adicionadas de 1, 5 e 

10% (proporção em peso) de carbonato de cálcio obtido de conchas marinhas trituradas em 

moldes de politetrafluoretileno (10 mm de diâmetro e 3 mm de altura), após a reação de presa 

serão armazenadas em ambiente seco a 37ºC por 24 horas. Vinte corpos de prova será 

destinada aos estudos in vitro realizado com a cultura de células de fibroblastos de 

camundongo da linhagem NIH/3T.  Os tempos avaliados serão de 1, 7, 14 e 21 dias. Para os 

estudos in vivo os corpos de prova serão implantados na calota craniana de coelhos por 28 e 

56 dias, as cavidades serão distribuídas lateralmente à sutura sagital mediana. Todos os 

procedimentos cirúrgicos serão realizados no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. Os resultados serão analisados através 

do exame macroscópico local e pelo processamento histológico de rotina para confecção das 

lâminas, sendo incluídas em parafina, divididas em secções com 6 µm de espessura e coradas 
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com hematoxilina e eosina (HE). O estudo microscópico será baseado na mensuração da 

proporção de osso neoformado e de vasos sanguíneos no interior da perfuração óssea. A 

análise histológica e histomorfométrica.  

Ainda não foram obtidos resultados, pois o projeto ainda está em processo de 

aprovação pelos comitês das duas faculdades.  

 

 


