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Estudos realizados demonstram a capacidade de células-tronco mesenquimais (CTMs) modularem a regeneração de tecido ósseo 
lesionado. Em situações como fratura óssea, há a necessidade de intervenções cirúrgicas para a reconstituição do tecido, 
complementada com o uso de enxerto ósseo. A técnica de liofilização óssea tem se tornado um método eficiente na preservação 
do tecido ósseo. Entretanto, os métodos de esterilização diminuem as propriedades osteoindutivas desses enxertos. Nesse 
sentido, a associação entre CTMs e enxerto ósseo liofilizado (EOL) poderia promover uma melhor regeneração óssea, já que 
estas possuem capacidade osteoindutiva. O objetivo do estudo é avaliar a aplicabilidade de fragmentos de ossos liofilizados co-
cultivados com CTMs para recuperação de falhas ósseas em modelo animal. CTMs foram co-cultivadas com EOL em estufa 
rotatória a 37°C por 24h, como estabelecido em estudos anteriores do nosso laboratório (dados não publicados). Após, foram  
 
induzidas lesões ósseas com broca cirúrgica no fêmur de ratos Wistar (n=24) divididos em 3 grupos de tratamento: EOL; EOL e 
matrigel; EOL, CTMs e matrigel. O matrigel é uma matriz extracelular com fatores de crescimento para o cultivo de CTMs.  As 
mortes ocorreram 7 e 14 dias após o procedimento cirúrgico, e os fêmures foram retirados e descalcificados para a análise 
histológica. Nas avaliações macroscópicas, os EOL foram avaliados quanto sua aderência ao leito receptor ou aspecto 

macroscópico. Sendo assim, após 7 dias, os enxertos estavam fortemente aderidos com rigidez e consistência preservada em 
todos os grupos. Entretanto, após 14 dias, foram encontrados em todos os grupos experimentais enxertos não aderidos no leito 
receptor ou facilmente removidos. As avaliações histológicas estão em fase de leitura.  
  




