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O presente projeto tem por objetivo a aquisição de
um scanner de microtomografia computadorizada in vivo
para a utilização em conjunto por uma rede de usuários
que pesquisam sobre resposta tecidual. O equipamento
é projetado para visualizar e analisar quantitativa e
qualitativamente parâmetros anatômicos em animais
vivos de pequeno porte, embora possa ser utilizado para
fazer análises também em biópsias. Comparativamente,
ele apresenta inúmeras vantagens sobre o microtomógrafo
ex-vivo: 1- permite avaliação longitudinal nos mesmos
animais; 2- reduz o número de animais em um experimento,
pois permite o monitoramento dos animais evitando os
sacrifícios em todos os períodos que se quer analisar, com
as evidentes implicações éticas; 3- permite monitoramento
fisiológico, como respiração, batimento cardíaco, ECG
e temperatura em tempo real, garantindo o controle e
a manutenção dos animais durante os procedimentos e
fornecendo dados para pesquisas na área; 4- reconstrução
das imagens em tempo real, permitindo análise imediata
dos dados e aumentando a capacidade de utilização do
equipamento; 5- energia máxima dos raios-X de 120 kVp,
o que permite melhores resultados em imagens com
implantes, com redução de artefatos por beam hardening.
Este equipamento irá compor uma rede de laboratórios
que inclui os de biologia molecular, biomecânica,
histoprocessamento, análise de imagens e cortes de tecidos
duros e metais. Como pode ser empregado em estudos de
áreas variadas, como medicina, veterinária, odontologia,
fisiologia e desenvolvimento de biomateriais, dentre outros,
a gama de potenciais usuários é muito grande. Desta forma,
na equipe do projeto (associados e colaboradores), pode-se
observar a presença de pesquisadores de várias áreas e de
várias universidades do Estado de São Paulo. A aquisição
deste equipamento é justificada pela abrangência da
equipe, a grande variabilidade de aplicações, a ausência de
equipamento similar no Estado de São Paulo e a qualidade
das análises que podem ser obtidas, além de contribuir em
muito com o desenvolvimento da pesquisa no Estado de
São Paulo e no Brasil.

Equipamentos concedidos
• Scanner microtomógrafo Skyscan 1176 High
Resolution in vivo micro CT syste
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