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RESUMO 
 

 

Llanos AH. Comparação das alterações dimensionais do rebordo alveolar pós-
exodontia entre a técnica de preservação alveolar com a utilização de substituto ósseo 
xenógeno e a cicatrização espontânea: ensaio clínico aleatório [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 

 

 

A cicatrização de um alvéolo após a extração dental é uma resposta reparadora. Após 

a exodontia, a cicatrização espontânea irá levar à perda do volume e do formato do 

rebordo original. A preservação alveolar envolve qualquer procedimento que limite os 

efeitos da reabsorção pós-extração. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso de um 

substituto ósseo xenogênico na preservação alveolar pós-extração dental comparado 

com a cicatrização espontânea em dentes anteriores da maxila com defeitos ósseos 

da parede vestibular maiores do que 50%. Foram tratados 13 pacientes com 

necessidade de exodontia de dente anterior da maxila com perda >50% da parede 

vestibular. Todas as exodontias foram realizadas sem retalho. Os pacientes foram 

alocados aleatoriamente em grupo teste: preservação alveolar com substituto ósseo 

(7 participantes) e grupo controle: cicatrização espontânea (6 participantes). O 

desfecho primário foi a alteração dimensional do rebordo alveolar calculada entre as 

imagens tomográficas de início (pós-exodontia) e depois de 4 meses da intervenção, 

na espessura 1mm abaixo da porção coronal da crista (HW-1). Os desfechos 

secundários foram as medidas vestibular e palatina, e os segmentos transversais HW-

3 e HW-5. A medida HW-1 reduziu 51,21 % no grupo teste e 82,80% no grupo controle, 

com uma diferença intergrupos estatisticamente significante de 31,59%. Para as 

medidas transversais, houve redução estatisticamente significante tanto para HW-3 

quanto para HW-5 entre os dois grupos. Em alvéolos com perda da parede vestibular 

maior que 50%, a utilização do substituto ósseo promoveu uma menor perda 

horizontal na ordem de 30%. 

 

 

Palavras-chave: Perda de osso alveolar. Enxerto ósseo. Regeneração óssea. 

Substitutos ósseos. Tomografia computadorizada de feixe cônico. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

Llanos AH. Comparison of dimensional alterations of the post-extraction socket 
between the alveolar preservation technique with the use of xenogenic bone substitute 
and spontaneous healing: randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão Corrigida. 
 

 

The healing process of post-extraction sockets is bone resorption. After tooth 

extraction, spontaneous healing will lead to loss of volume and shape of the original 

ridge. Alveolar ridge preservation involves any procedure that limits the effects of post-

extraction resorption. The objective of this study was to evaluate the use of the 

xenogenic bone substitute in the post-extraction alveolar preservation compared to 

spontaneous healing in anterior maxilla teeth with vestibular wall defects greater than 

50%. Thirteen patients with anterior maxillary tooth extraction with a > 50% buccal wall 

loss were treated. All the surgeries were made flapless. Patients were randomly 

assigned to a test group: alveolar preservation with bone substitute (7 participants); 

and control group: spontaneous healing (6 participants). The primary outcome was the 

dimensional alteration of the alveolar ridge calculated between the tomographic 

images at the beginning (post-extraction) and after 4 months of the intervention, at the 

thickness 1mm below the coronal portion of the crest (HW-1). Secondary outcomes 

were measures buccal and palatine, and HW-3 and HW-5 cross-sections. The HW-1 

measure reduced 51.21% in the test group and 82.80% in the control group, with a 

statistically significant intergroup difference of 31.59%. For the other horizontal 

measurements, there was a statistically significant reduction for both HW-3 and HW-5 

between the two groups. In sockets with buccal wall loss greater than 50%, the use of 

the bone substitute provided a 30% lower horizontal loss. 

 

 

Keywords: Alveolar bone loss. Heterografts. Bone regeneration. Bone substitute. 

Cone-beam CT. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
O processo alveolar é um tecido dependente do dente e se desenvolve em 

conjunto com a erupção dental. Seu volume, assim como o formato do processo 

alveolar, é determinado pela forma dos dentes, pelo seu eixo de erupção e por sua 

eventual inclinação (Schroeder, 1986).  

A cicatrização de um alvéolo intacto após a extração dental é uma resposta 

reparadora (Devlin; Ferguson, 1991). Foi demonstrado em numerosos estudos 

experimentais e ensaios clínicos em humanos que, após a extração do dente, a 

cicatrização espontânea irá levar à perda de volume e do formato do rebordo original 

(Cardarapoli et al., 2003; Araújo; Lindhe, 2005; Hämmerle et al., 2012; Araújo et al., 

2015).  

Em estudo pioneiro de 1967, Pietrokovski e Massler relataram que a perda de 

espessura no rebordo vestibular de dentes anteriores da maxila variou entre 3 e 3,5 

mm. Acrescentaram que, após a finalização do processo de cicatrização, a perda 

óssea no terço marginal da parede vestibular do alvéolo é mais pronunciada do que a 

mesma região da parede lingual.  

Pietrokovski (1975) também identificou uma mudança de posição da crista 

óssea para lingual, em relação à posição original do dente. Esta diferença na 

cicatrização final pode estar relacionada com o fato da parede do osso vestibular ser 

mais delgada do que a palatina no alvéolo fresco (Araújo; Lindhe, 2005; Huynh-Ba et 

al., 2010). 

As razões mais comuns para a extração dental são: fraturas radiculares, dentes 

periodontalmente comprometidos, falhas do tratamento endodôntico e lesões de cárie 

avançadas. A perda de osso alveolar pode ocorrer antes da extração dentária por 

causa da doença periodontal, patologia periapical ou trauma. Danos durante 

procedimentos cirúrgicos de extração dental também podem resultar na perda de 

tecido ósseo (Schropp et al., 2003). As alterações ósseas alveolares após a extração 

dentária podem comprometer a reabilitação protética. 
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A reabsorção do osso alveolar, pós-exodontia, é um achado comum na prática 

clínica, e se mostra como um problema de duas formas distintas: cria um problema 

estético para o tratamento reabilitador com próteses dentárias e pode inviabilizar o 

tratamento com implantes dentais (Lekovic et al.,1998). O conhecimento sobre o 

processo de cicatrização em locais de extração é essencial, incluindo suas alterações 

de contorno causadas por reabsorção óssea e remodelação (Schropp et al., 2003). 

Na primeira fase de remodelação das paredes vestibulares e linguais do alvéolo, o 

osso fascicular é reabsorvido pela falta de nutrição sanguínea proveniente do 

ligamento periodontal do dente extraído, sendo substituído por osso lamelar. Como 

consequência, as dimensões do alvéolo pós-extração são reduzidas tanto no sentido 

horizontal quanto vertical (Cardarapoli et al., 2012).  

A preservação do rebordo alveolar (ARP), ou simplesmente preservação 

alveolar, é uma técnica cirúrgica proposta para limitar essas mudanças e melhorar os 

resultados cirúrgicos, protéticos, e estéticos quando os implantes são usados. A 

preservação alveolar pode ser definida como o procedimento de parar ou minimizar a 

reabsorção do rebordo alveolar após a extração dentária para tratamento protético 

futuro, mantendo a arquitetura do rebordo alveolar, inclusive para a colocação de 

implantes dentários (Atieh et al., 2015). 

As indicações  para procedimento de  preservação de rebordo alveolar são: a) 

colocação de implantes num momento posterior ao da  extração  do dente (quando a 

implantação imediata ou precoce não é recomendável); b) quando os pacientes não 

estão disponíveis para o implante com carga imediata ou precoce (por exemplo: 

gravidez, feriados, infecções agudas); c) quando a estabilidade primária de um 

implante não pode ser obtida; d)  tratamento de pacientes adolescentes em fase de 

crescimento; e) para um contorno do rebordo adequado no tratamento protético 

convencional e, f) para reduzir a necessidade de cirurgia de elevação do assoalho do 

seio maxilar (Hämmerle et al., 2012). 

Existem opiniões conflitantes considerando o uso de material de enxerto para 

a preservação alveolar. Em alguns trabalhos, esta é considerada uma técnica efetiva 

na limitação da reabsorção do osso alveolar (Barone et al., 2008; Iasella et al., 2003), 

enquanto outros argumentam que os enxertos alveolares podem comprometer o 

processo de cicatrização normal do alvéolo de  extração, ou não tenha benefício na 



27 
 

preservação alveolar (Becker et al., 1998; Buser et al., 1998). As investigações clínicas 

também devem focar nas alterações de tecido mole, além  de ter maior acurácia para 

checar os devidos pesos entre as terapias envolvidas. Em outras palavras, checar o 

que seria mais importante para a preservação do rebordo alveolar : a técnica cirúrgica, 

o biomaterial ou ambos (Vittorini-Orgeas et al., 2013). 

Recentemente houve um aumento do interesse sobre a ARP em alvéolos com 

perda da tábua óssea vestibular (Sisti et al.,2012; Coomes et al., 2014; Pang et al., 

2016). Esta condição clínica é muito complexa, e muitas vezes revelada apenas no 

momento da exodontia. As técnicas de ARP nessas condições parecem ter 

desempenho clínico muito diferente da técnica em alvéolos íntegros. De acordo com 

os dados atuais, não existem estudos clínicos que verificaram a preservação de 

rebordo alveolar em alvéolos com perda de mais de 50% da tábua óssea vestibular 

exclusivamente em dentes anteriores da maxila. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 Reparo alveolar e os biomateriais 
 
 

As alterações dimensionais na cicatrização do rebordo são críticas. É 

importante reconhecer que os procedimentos para preservação do rebordo alveolar 

no sítio pós-extração são essenciais para garantir a manutenção dos contornos 

horizontais e verticais dos tecidos envolvidos no processo de reparo (Iasella et al., 

2003). 

Diversos autores, em diversas épocas, têm relacionado a crista óssea 

vestibular e sua espessura como os quesitos mais sensíveis onde as alterações 

dimensionais ocorrem com maior frequência (Pietrokovski; Massler,1967; Araújo; 

Lindhe, 2005; Jung et al., 2013). Em uma pesquisa clínica para estudar a espessura 

da parede vestibular, 250 pacientes com idades variando entre 17 e 66 anos foram 

avaliados através de exame de tomografia computadorizada volumétrica. As medidas 

foram realizadas em três níveis em relação à crista óssea vestibular: 1 mm, 3 mm e 5 

mm. Os resultados apresentados mostraram que na maioria dos sítios vestibulares 

estudados (em dentes anteriores e posteriores de ambos os arcos) a espessura média 

foi de 1 mm. Relataram ainda que, em quase 50% dos sítios a espessura foi de 0,5 

mm. Alertaram para o fato de que a possível diminuição do rebordo ocorreria no caso 

de indicação de extrações, por conta da pouca espessura encontrada (Januário et al., 

2011). Huynh-Ba et al. (2010) estudaram a espessura das paredes vestibular e lingual 

em alvéolos pós-extração de 93 sítios, em um ensaio clinico multicêntrico. A 

espessura média encontrada para a tábua óssea vestibular foi de 1 mm, e para a 

parede palatina foi de 1,2 mm. Em dentes anteriores a espessura média encontrada 

foi de 0,8 mm, sendo que em 87% dos casos a espessura foi menor do que 1 mm. Em 

sítios posteriores, uma espessura menor do que 1 mm foi observada em 59% dos 

casos. Esta característica anatômica parece ter um grau de influência na contração 

do alvéolo pós-extração (Ferrus et al., 2010). 
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Em função das mudanças anatômicas geradas pela ausência do dente no 

alvéolo, pesquisadores têm estudado formas de prevenir a reabsorção fisiológica do 

tecido ósseo através de variadas possibilidades. Muitos materiais e técnicas foram 

estudados para neutralizar este processo remodelador e predominantemente 

reabsortivo. As alternativas para manter o volume do rebordo têm usado 

principalmente enxertos ósseos (autógenos e alógenos) e substitutos ósseos 

(materiais aloplásticos e materiais xenogênicos), para serem acondicionados na 

cavidade de alvéolo de extração fresco (Lindhe et al., 2014). Os enxertos e os 

substitutos ósseos são classificados de acordo com a sua origem. Os enxertos 

autógenos referem-se a tecido ósseo vital proveniente do próprio paciente, enquanto 

os alógenos provêm de outro indivíduo. Os substitutos ósseos são classificados em 

aloplásticos quando têm origem sintética, e xenogênicos quando possuem origem em 

outra espécie. 

O osso autógeno é, historicamente, o material de enxerto mais antigo. Sua 

facilidade de coleta, com baixo custo simplificariam a técnica, amplificando o processo 

cicatricial do tecido ósseo por conta de suas propriedades osteogênicas, 

osteoindutoras e osteocondutoras (Lekovic et al., 2009). Mas a limitação da 

quantidade de enxerto disponível e a morbidade pós-operatória da região doadora são 

fatores que impactariam negativamente o seu uso. Além disto, evidências observadas 

em estudos em animais indicam que a sua similaridade celular com a região receptora 

promove a reabsorção do tecido enxertado, sem os efeitos desejados de preservação 

alveolar (Araújo; Lindhe, 2011). 

O uso de materiais alogênicos foi relatado na literatura com sucesso na ARP. 

Seu produto mais utilizado é o DFDBA, que é um biomaterial composto por osso 

autólogo mineralizado desidratado e congelado, com bons resultados clínicos (Iasella 

et al., 2003). Por conta de restrições legais acerca de doação de órgãos humanos, 

este produto não é comercializado em muitos países, incluindo o Brasil.  

Com o objetivo de induzir a formação óssea através do estímulo para 

diferenciação celular no momento da extração, alguns autores estudaram o uso de 

um grupo de proteínas morfogenéticas do osso. Essas moléculas ativam células 

mesenquimais pluripotentes, diferenciando-as em osteoblastos, com efeitos positivos 

em um estudo clínico controlado (Fiorellini et al., 2005). Mas seu custo muito elevado, 
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com resultados similares a outros biomateriais de custo acessível representaram um 

grande viés na sua aplicabilidade clínica. 

A matriz óssea bovina desmineralizada é um dos substitutos ósseos mais 

estudados para preservação alveolar do rebordo pós-extração. É classificada como 

enxerto xenógeno (ou xenogênico) por ter origem animal. A matriz óssea bovina 

desmineralizada mais estudada na literatura possui duas apresentações: Bio-Oss®* e 

Bio-Oss Collagen®†. O Bio-Oss® é a forma com 100% de matriz óssea bovina 

desmineralizada. Ele tem sido estudado há quase 20 anos (Artzi; Nemcovsky,1998), 

sendo utilizado como substituto ósseo para diversas finalidades em procedimentos 

regenerativos. Sua apresentação física é composta de partículas granulares (em 

versões com partículas grandes e pequenas), que devem ser hidratadas com solução 

fisiológica ou sangue, para inserção no local do defeito ósseo. O Bio-Oss Collagen® 

conta com 90% de matriz óssea bovina desmineralizada agregada a 10% de fibras 

colágenas de origem porcina. Este biomaterial foi desenvolvido com certas 

características físicas, em consequência da adição de colágeno à matriz bovina 

desmineralizada (Bio-Oss®), para facilitar a manipulação do material sem desperdício, 

permitindo uma melhor adaptação à morfologia do defeito e rápida inserção no 

alvéolo. Sua apresentação tem o aspecto de um cubo de material semelhante a uma 

esponja. Apesar do Bio-Oss® não possuir o colágeno na sua composição como o Bio-

Oss Collagen®, e não possuir tanta facilidade de manipulação, ambos possuem 

características biológicas similares. 

  

                                            
* * Bio-Oss, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça. 
† † Bio-Oss Collagen, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça. 
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2.2 Estudos em animais 
 
 

Estudos em animais foram determinantes na compreensão das alterações 

teciduais decorrentes do processo biológico dos sítios pós-extração. Cardarapoli et al. 

(2003) estudaram a sequência temporal (do dia 1 até o dia 180, divididos em 9 

períodos distintos) dos eventos biológicos que estão envolvidos na reparação alveolar 

pós-exodontia em cães. Eles descreveram todas as etapas: desde o processo inicial, 

com a formação do coágulo, passando pela formação de tecido de granulação e matriz 

provisória de tecido ósseo, e terminando as avaliações no tecido ósseo maduro. 

Outros dois autores deste mesmo grupo realizaram posteriormente novas inferências 

a partir de outro estudo em cães (Araújo; Lindhe, 2005), com foco nas alterações 

dimensionais do sítio pós-extração nas primeiras oito semanas. Os autores 

concluíram que as alterações de espessura e altura foram muito marcantes nestas 

semanas por conta da alta atividade osteoclástica nas regiões das cristas ósseas 

vestibular e lingual. Citaram ainda que a maior redução da altura de tecido ósseo na 

crista vestibular estaria ligada a uma maior concentração de osso fascicular nesta 

região. 

Uma pesquisa experimental em cães, com desenho de boca dividida, avaliou o 

comportamento de dois grupos no osso alveolar pós-exodontia: o grupo tratado com 

fragmentos de osso autógeno foi comparado com outro grupo que recebeu enxerto 

xenógeno de matriz óssea bovina desmineralizada (Bio-Oss Collagen®). Os 

elementos do grupo enxerto autógeno (tecido vivo removido do mesmo indivíduo) não 

obtiveram resultados favoráveis por conta da alta taxa de reabsorção do material 

enxertado. Estes autores concluíram que os fragmentos de tecido ósseo autógeno 

não estimularam a formação de osso, nem preveniram a reabsorção do osso alveolar 

original (Araújo; Lindhe, 2011). 

Em outra pesquisa com desenho de boca dividida envolvendo cães em sítio de 

preservação de rebordo alveolar, os mesmos pesquisadores (Araújo; Lindhe, 2009) 

compararam a performance de alvéolos preenchidos com matriz óssea bovina 

desmineralizada associada a fibras colágenas (Bio-Oss Collagen®) versus controle 

negativo. Os resultados mostraram que este substituto ósseo serviu como arcabouço 

para o tecido ósseo, apesar de não estimular seu crescimento adicional. Concluíram 



33 
 

ainda que as dimensões do processo alveolar, assim como o contorno do rebordo, 

foram melhor preservados com o biomaterial, evitando a contração esperada pela 

remodelação na cicatrização do alvéolo. 

 
 
2.3 Estudos Clínicos 
 
 

Com o objetivo de estudar a ARP, vários estudos clínicos iniciais buscaram 

diversas alternativas para esta finalidade. Um ensaio clínico em humanos estudou o 

uso de membrana reabsorvível como forma de prevenir a contração do alvéolo 

(Lekovic et al., 1998). Este estudo de boca dividida comparou o uso da membrana em 

alvéolos de pré-molares versus cicatrização espontânea, encontrando diferenças 

estatísticas favoráveis para os alvéolos tratados com membrana. Outra pesquisa 

clínica usou membranas reabsorvíveis associadas à biomateriais alógenos (Iasella et 

al., 2003), em comparação com controles negativos (sem uso de nenhum biomaterial, 

também denominado grupo de cicatrização espontânea). Em ambos os estudos foram 

relatados resultados positivos a favor dos procedimentos de ARP com biomaterial. 

Outro estudo (Fotek et al., 2009) comparou dois tipos de membrana: um grupo 

recebeu membrana sintética não-reabsorvível (PTFE), enquanto o outro grupo foi 

tratado com membrana reabsorvível de origem alogênica, e ambos os casos 

apresentaram resultado favorável na preservação de rebordo alveolar, sem diferenças 

estatísticas. Outros autores (Botticelli et al., 2004) estudaram até mesmo o próprio 

implante dental como finalidade de ARP por conta de sua participação no processo 

de osseointegração; porém seu uso com esta finalidade resultou em insucesso. Outra 

alternativa testada foi o uso de fatores de crescimento ósseo (Fiorellini et al.,2005); os 

autores denotaram o sucesso biológico deste material, apesar do seu alto custo 

financeiro.  
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Em ensaio clínico aleatório nos sítios de dentes posteriores com indicação de 

exodontia e implantes dentais de 41 pacientes, foi avaliado o comportamento do Bio-

Oss Collagen® associado à membrana de colágeno (Bio-Gide®‡), comparado com 

controle negativo em alvéolos frescos. Seus resultados após quatro meses mostraram 

diferença significativa na manutenção do rebordo em favor dos alvéolos enxertados. 

Na mesma análise de quatro meses, as regiões foram acessadas para instalação de 

implantes e fragmentos de tecido removidos durante a cirurgia para análise histológica 

e histomorfométrica. Os fragmentos não mostraram diferenças entre os grupos, com 

ausência de resposta inflamatória e presença de tecido ósseo em vários graus de 

maturação (Cardarapoli et al., 2012). 

Perelman-Karmon et al. (2012) avaliaram a utilização de Bio-Oss® no 

preenchimento de 23 alvéolos pós-extração em dois grupos: na presença de 

membrana de colágeno (Bio-Gide®) e sem a utilização de membrana. Ambos os 

grupos receberam procedimentos cirúrgicos (retalho com posicionamento coronal e 

retalho pediculado) com o objetivo de cicatrização por primeira intenção dos tecidos 

moles. Dados histológicos e histomorfométricos revelaram tecido ósseo neoformado 

ao redor das partículas de biomaterial, indicado remodelação. Os resultados 

mostraram que o uso de membrana pode incrementar a ARP em algumas regiões. 

Na busca de respostas frente a diferentes tipos de biomateriais foi realizado um 

ensaio clínico com quatro grupos de pacientes, com três grupos recebendo uma 

modalidade de substituto ósseo e um grupo como controle negativo. Foram incluídos 

40 pacientes com necessidade de extração de dentes anteriores ou pré-molares, de 

ambos os arcos. Os três materiais estudados foram: beta-TCP (fosfato tri-cálcio), Bio-

Oss Collagen® associado a enxerto gengival livre e Bio-Oss Collagen® associado à 

membrana de colágeno (Bio-Gide®). O comportamento dos materiais em alvéolos 

íntegros (onde a exodontia foi realizada sem dano ao tecido ósseo durante o 

procedimento) foi avaliado através de tomografias computadorizadas realizadas no 

pós-operatório imediato e seis meses após a cirurgia. Os resultados demonstraram 

que os dois grupos que usaram Bio-Oss Collagen® (associados a enxerto livre ou 

membrana de colágeno) resultaram numa menor alteração do rebordo quando 

                                            
‡ Bio-Guide, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça. 
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comparados com os outros dois grupos, principalmente na distância a 1 mm da crista 

alveolar (Jung et al., 2013). 

Resultados obtidos através de trabalho clínico em 41 pacientes, em sítios de 

dentes posteriores, mostraram novamente a importância da ARP frente à cicatrização 

espontânea do alvéolo pós-exodontia. Após quatro meses, houve maior contração do 

osso alveolar no grupo controle negativo, tanto em altura e quanto em largura, quando 

comparado com o grupo teste que utilizou Bio-Oss Collagen® associado à membrana 

de colágeno (Bio-Gide®), com diferenças estatísticas significantes (Cardarapoli et al., 

2014). 

Com o propósito de estudar o comportamento de um novo substituto ósseo 

(fosfosilicato de cálcio), Kotsakis et al. (2014) utilizaram o Bio-Oss® como grupo 

controle positivo para avaliação comparativa, e também um grupo controle negativo. 

Foram selecionados 24 pacientes onde havia um total de 30 dentes com indicação de 

extração, sendo 28 pré-molares e dois incisivos. Os dois biomateriais foram inseridos 

no tecido ósseo alveolar e isolados do ambiente oral com membrana de colágeno na 

forma de tampão, na porção coronal dos alvéolos. Ambos os grupos com biomaterial 

apresentaram bons níveis de preservação do rebordo alveolar. Outros pesquisadores 

(Calasans-Maia et al., 2014) estudaram o comportamento de uma matriz óssea bovina 

desmineralizada, e também utilizaram o Bio-Oss® como controle positivo em ensaio 

clínico aleatório com 20 participantes e 20 alvéolos frescos, composto por 18 alvéolos 

de dentes posteriores. Após análise histomorfométrica e histológica, os dois 

biomateriais possuíram características compatíveis, sem diferenças estatísticas 

significativas notadas neste ensaio. 

Em pesquisa recente, Araújo et al. (2015) avaliaram o desempenho do Bio-Oss 

Collagen® associado a enxerto gengival livre versus controle negativo em 28 alvéolos 

frescos da maxila, composto por 13 extrações em região anterior e 15 em região de 

pré-molares, em alvéolos íntegros. Assim como no ensaio clínico aleatório de Jung et 

al. (2013), os autores realizaram as medições em tomografias computadorizadas 

volumétricas em dois momentos: imediatamente pós-exodontia e 6 meses após o 

procedimento. Segundo os autores, a avaliação radiográfica fornece informações 

singulares frente à integridade dos alvéolos por conta da visualização real do tecido 

duro original, e da posição do biomaterial, gerando prognósticos distintos frente a 
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situações onde ocorrem fraturas ou falta de continuidade na tábua óssea alveolar. A 

avaliação da secção transversal das tomografias (cortes tomográficos transaxiais) 

demonstrou que, após quatro meses, houve uma diminuição do rebordo em ambos os 

grupos na área, mas ela ocorreu substancialmente no grupo controle (25% de 

contração média em mm²), quando comparado com o grupo teste (3% de contração). 

Este relato é diferente de outros estudos recentes (Fiorellini et al., 2005; Jung et al., 

2013). Isso provavelmente ocorreu por conta da seleção amostral dos alvéolos do 

estudo de 2015 (que incluiu pré-molares e dentes anteriores da maxila), que possuíam 

tábua óssea vestibular mais fina. Além disso, o fator da integridade alveolar pode ter 

influenciado sobremaneira nos resultados. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo primário deste estudo foi avaliar a utilização do substituto ósseo 

xenogênico§ na preservação alveolar pós-extração dental comparado com a 

cicatrização espontânea em elementos anteriores da maxila com defeitos maiores do 

que 50% de tecido ósseo da parede vestibular. 

 

                                            
§ Bio-Oss Collagen 250 mg, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 
4.1 Delineamento do Estudo e Pacientes  

 
 

Este foi um estudo clinico aleatório, duplo-cego e paralelo, conduzido na 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), São Paulo, Brasil. 

Este estudo clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP (CEP-

FOUSP) sob o parecer 1.730.924  (Anexo A). 

Sujeitos voluntários com necessidade de extração de dentes anteriores da 

maxila foram avaliados entre maio de 2016 e junho de 2017. Eles receberam 

informações detalhadas sobre o estudo, que estão descritas no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) antes da sua inclusão como 

participantes da pesquisa, e assinaram este documento após a sua clara 

compreensão de todas as etapas da pesquisa. Os sujeitos incluídos seguiram os 

seguintes critérios para participar deste estudo: 

 

Critérios de inclusão: 

 

1. Necessidade de exodontia na região anterior da maxila em dentes que 

apresentavam medidas saudáveis na sondagem clínica periodontal pré-

operatória, mas que possuíam defeito alveolar localizado com mais de 50% 

de comprometimento da tábua óssea vestibular imediatamente após a 

exodontia; 

2. Presença de pelo menos um dente adjacente ao local da exodontia; 

3. Serem portadores de bom estado de saúde geral; 

4. Serem maiores que 18 anos de idade; 

5. Assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

  



40 
 

Os critérios de exclusão de participantes para este estudo foram: 

 

1. Serem gestantes ou lactantes; 

2. Diabéticos, portadores de discrasias sanguíneas ou qualquer outra 

condição sistêmica que pudesse alterar a cicatrização dos tecidos 

periodontais e tecido ósseo;  

3. Se o elemento dental a ser extraído tivesse lesão inflamatória aguda;  

4.  Se o elemento dental a ser extraído tivesse perda de inserção 

periodontal a partir da junção cemento-esmalte nas regiões proximais ou 

palatinas, com valores iguais ou maiores a 5 mm; 

5. Fumantes com consumo maior do que 10 (dez) cigarros por dia; 

6. Sujeitos submetidos a tratamento com medicação que influenciasse o 

metabolismo ósseo; 

7. Elementos dentais com giroversão e mudança de posição por motivo 

patológico. 

 

Os sujeitos selecionados foram atendidos na Clínica Odontológica da FOUSP 

(Anexo C) e acompanhados em todas as etapas definidas neste projeto no mesmo 

local, assim como consultas de controle, para reavaliações clínicas e radiográficas. 

 

 

4.2 Intervenções 
 

 

Foram selecionados indivíduos com necessidade de exodontia de um dente 

anterior da maxila com comprometimento de mais de 50% de perda óssea da parede 

vestibular, avaliados por meio de sondagem periodontal e que obedecessem a todos 

os critérios de inclusão e exclusão.  As principais causas para indicação de exodontia 

foram: lesão extensa de cárie, fratura radicular e coronária, complicações 
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endodônticas. As informações clínicas eram checadas através de radiografia 

periapical de cada elemento dental com indicação de exodontia. 

A sequência da intervenção após a seleção do sujeito foi: coleta de dados de 

anamnese geral e odontológica, procedimentos clínicos pré-operatórios (avaliação 

clínica, moldagens para confecção de próteses provisórias), procedimentos cirúrgicos, 

exame tomográfico inicial, consulta de controle pós-operatório (7 dias), consulta de 

remoção das suturas aos 14 dias e exame tomográfico final aos 4 meses.   

A coleta de dados iniciais foi obtida por meio de questionário de saúde 

preenchido para cada participante do estudo, realizando-se o registro dos dados de 

identificação, saúde odontológica e saúde geral (Anexo D). Também foi preenchido 

um documento de exame clínico, com informações do odontograma do paciente 

(Anexo E). Os pacientes receberam profilaxia dentária, orientação de higiene e 

escovação, e deveriam apresentar o índice de placa (Ainamo; Bay, 1975) e o índice 

de sangramento à sondagem (Mühlemann; Son, 1971) menores do que 20% no dia 

da cirurgia. 

Para todos os pacientes foi indicada a antibioticoterapia com amoxilina 500 mg, 

três vezes ao dia, por sete dias (Jung et al., 2013; Araújo et al., 2015). A medicação 

foi iniciada um dia antes da exodontia. 

Neste estudo foram utilizados dois tipos de procedimentos para dentes com 

indicação de exodontia. Para isto, os pacientes foram alocados ou no grupo controle 

ou no grupo teste. 

 No grupo controle os pacientes foram tratados com exodontia minimamente 

invasiva associada à curetagem alveolar e sutura, para contenção do coágulo. 

No grupo teste os pacientes foram tratados com exodontia atraumática 

associada ao substituto ósseo**. O grupo teste também recebeu a membrana de 

colágeno†† para selamento correto do substituto ósseo, evitando seu deslocamento 

do rebordo alveolar pós-extração. 

                                            
** Bio-Oss Collagen 250 mg, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça 
†† Mucograft Seal, Geistlich Pharma, Wolhusen, Suíça 
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Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo mesmo cirurgião 

(A.H.L), assim como todas as medidas clínicas transoperatórias. Todos os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados obedecendo técnica minimamente 

invasiva: cirurgia sem retalho (flapless), sem descolamento mucoperiostal e sem 

osteotomia para máxima preservação do tecido ósseo original. A sequência dos 

procedimentos cirúrgicos consistiu de técnica anestésica, sindesmotomia, luxação 

com periótomo flexível‡‡, exodontia com pinça clínica§§ ou alveolótomo***, curetagem 

cuidadosa††† e irrigação com solução fisiológica estéril. 

Neste momento os pacientes foram aleatoriamente alocados em grupo controle 

ou grupo teste, através de envelopes selados e opacos que seguiram uma sequência 

randômica previamente gerada por computador. 

Os participantes do grupo controle foram suturados com fio mononylon 5-0‡‡‡.  

Os participantes do grupo teste receberam a inserção do substituto ósseo Bio-

Oss Collagen®. Inicialmente realizou-se a desepitelização cuidadosa das margens de 

tecido mole do alvéolo cirúrgico com lâmina de bisturi 15-C§§§. O substituto ósseo era 

previamente hidratado com solução fisiológica estéril e modelado no formato do 

alvéolo com auxílio de lâmina de bisturi número 15-C, e então era posicionado desde 

o fundo do alvéolo até 2 mm da margem gengival. Então a membrana de colágeno 

era adaptada sobre o enxerto e suturada com seis pontos simples posicionados 

sempre da mesma forma: nas regiões proximais e faces livres, das faces vestibular e 

palatina, do elemento extraído (MV, V, DV, MP, P, DP). 

Durante a cirurgia foi preenchida a ficha de relatório cirúrgico do paciente 

(Anexo F) em que foram registrados os seguintes dados: região tratada, dimensões 

clínicas horizontais e verticais do rebordo alveolar, medidas com sonda periodontal****, 

biomaterial (caso utilizado), intercorrências transcirúrgicas e informações de controle 

pós-operatório. Após o fim da cirurgia, o paciente foi conduzido para o exame 

tomográfico inicial da região operada. Foi realizada a orientação do paciente e 

                                            
‡‡ Descolador Periótomo Reto, Maximus Instrumentais, Contagem-MG, Brasil 
§§ Pinça Clínica Quinelato, Schobell Industrial, Rio Claro-SP, Brasil 
*** Alveolótomo Reto Quinelato, Schobell Industrial, Rio Claro-SP, Brasil 
††† Cureta Lucas n. 85 Quinelato, Schobell Industrial, Rio Claro-SP, Brasil 
‡‡‡ Ethicon, Johnson & Johnson, São Paulo-SP, Brasil 
§§§ Solidor Lamedid, Osasco-SP, Brasil 
**** UNC 15, Hu-Friedy Manufactoring Co., Chicago IL, USA 
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acompanhamento com as instruções pós-operatórias (Anexo G) e administração de 

medicação analgésica para controle de dor pós-cirúrgica imediata (dipirona 500 

mg††††/ paracetamol 750 mg‡‡‡‡). O controle pós-operatório inicial foi realizado com 

sete dias para checagem das condições locais, e a remoção da sutura foi realizada 

após 14 dias, a partir da realização da cirurgia de exodontia. Todos os pacientes foram 

reabilitados com próteses temporárias a partir da exodontia.  

O exame de tomografia computadorizada volumétrica foi requisitado no pós-

operatório imediato para verificação das condições anatômicas iniciais do alvéolo pós-

extração. Também foram realizados os mesmos exames no período de quatro meses 

após o procedimento cirúrgico para determinar a variação dimensional de 

remodelação do alvéolo cirúrgico. Todos os exames tomográficos foram realizados na 

mesma clínica radiológica e com o mesmo aparelho tomográfico§§§§.    

 

 

4.3 Medidas tomográficas 
 
 

As imagens foram adquiridas através de exame de tomografia 

computadorizada volumétrica de pequeno volume e produzidas pelo processamento 

das imagens em arquivo padrão DICOM*****

††††† ‡‡‡‡‡

 através de programa de computador 3D 

Slice 4.5  . Um software de edição de imagens  foi usado para superposição 

dos dois cortes tomográficos.  Cada corte tomográfico foi selecionado na metade da 

distância mésio-distal das cristas ósseas de cada alvéolo. As duas imagens 

tomográficas (início e quatro meses) foram superpostas neste programa utilizando 

como parâmetros as áreas anatômicas que não sofreram alteração (septo nasal, 

soalho de fossa nasal).  

                                            
†††† EMS Farmacêutica, Hortolândia-SP, Brasil 
‡‡‡‡ EMS Farmacêutica, Hortolândia-SP, Brasil 
§§§§ Carestream CS3200, Carestream Health Inc., Rochester NY, USA 
***** Digital Imaging and Communications in Medicine 
††††† SlicerSolutions, Inc., Boston MA, USA 
‡‡‡‡‡ Adobe Photoshop CS6, Adobe Systems, San José CA, USA 
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Na figura 4.1 estão demarcadas os seguintes parâmetros para medidas 

lineares do alvéolo pós-extração: o ponto de referência mais apical do alvéolo; uma 

linha vertical de referência no centro do alvéolo que atravessa o ponto de referência 

apical próxima ao osso basal e é perpendicular ao  longo eixo alveolar; uma linha de 

referência horizontal perpendicular à linha vertical descrita, que tangencia a crista 

óssea vestibular e a crista óssea palatina, situados no limite da porção coronal do 

alvéolo dental. 

 

Figura 4.1 – Esquema - região anatômica - medidas realizadas na imagem tomográfica 
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Por conta da ausência da parede vestibular, a referência horizontal foi obtida 

pela demarcação do limite radiopaco na porção mais vestibular do alvéolo (Sisti et al., 

2012). Também foi considerada a medida de altura vertical teórica da crista vestibular 

como a mesma altura da crista palatina (Sisti et al., 2012). A partir destes parâmetros, 

foram determinados pontos na altura de 1 mm, 3 mm e 5 mm a partir da crista óssea 

vestibular, sendo respectivamente denominados BHP-1, BHP-3 e BHP-5. Estas 

referências foram desenhadas através do um programa de análise de imagens§§§§§. 

Usando estes pontos como orientação, foram traçados três segmentos de reta 

paralelos ao segmento coronal. Estes segmentos serão denominados HW-1 para o 

corte a 1 mm da crista, HW-3 para o corte a 3 mm da crista e HW-5 para o segmento 

a 5 mm da crista. Todas as medidas foram realizadas por um único examinador 

independente e calibrado (ICC> 0,9). 

 

As seguintes medidas foram realizadas nas avaliações: 

 
 

I.Altura da tábua óssea vestibular (V) e palatina (P), medidas da porção 

mais apical do alvéolo até a porção mais coronal da crista óssea; 

 

II.A espessura do alvéolo medido em três níveis (1 mm, 3 mm e 5 mm) 

abaixo da porção mais coronal da crista alveolar e paralelos ao segmento 

coronal (no nível 0), nas secções HW-1, HW-3 e HW-5. 

 

 

4.4 Desfechos 
 
 

O desfecho primário deste estudo foi a alteração dimensional do osso alveolar 

de sítio pós-exodontia calculada entre as imagens tomográficas de início (após a 

exodontia) e depois de quatro meses da intervenção, referente ao corte da secção 

                                            
§§§§§ ImageJ, Image J64, National Institute of Health, USA 
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horizontal 1 mm abaixo da porção mais coronal da crista alveolar e paralelo ao 

segmento coronal (HW-1), em milímetros.  

Os desfechos secundários foram as medidas V e P, e os segmentos 

transversais HW-3 e HW-5, em milímetros. 

 

 

4.5 Cálculo do tamanho da amostra 
 
 

O cálculo do tamanho da amostra foi realizado considerando-se um desvio 

padrão de 2 mm e uma diferença mínima entre os grupos de 3,5 mm (Chappuis et al., 

2013; Gilda et al., 2012) com relação à alteração dimensional do rebordo alveolar em 

HW-1, para um nível significância de 5% (teste bicaudal) e poder de teste de 80%. 

Para tanto, serão necessários 06 sujeitos em cada um dos dois grupos. Considerando 

uma perda de 10% durante o seguimento, foram recrutados 14 pacientes que 

atendessem aos todos os critérios de inclusão e exclusão.  

 
 
4.6 Randomização 

 

 

Foi gerada uma sequência aleatória por meio de um programa de computador 
******. A sequência foi obtida com uso de blocos aleatórios de tamanho n=2 e n=4. O 

sigilo de alocação foi implementado com envelopes opacos e lacrados, numerados 

sequencialmente, de modo que o investigador responsável pela inclusão dos sujeitos 

não conheça previamente a sequência aleatória. 

 

 

  

                                            
****** Random Allocation Software 2.0, Informer Technologies Inc 
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4.7 Cegamento 
 
 

Um segundo investigador calibrado (V.M.S.) foi responsável exclusivamente 

pelas medidas radiográficas. Nem o investigador nem o paciente souberam o tipo de 

tratamento a que cada paciente foi submetido. Apenas o operador e a pessoa que 

gerou a sequência aleatória souberam a região, em cada paciente, que recebeu cada 

tipo de tratamento. 

 
 
4.8 Análise Estatística 
 
 

Os dados coletados foram registrados em um banco de dados††††††. A análise 

estat ‡‡‡‡‡‡, com um nível de significância 

alfa de 5% em todos os testes estatísticos.

ística foi realizada em programa específico

 

Os dois grupos foram comparados em relação ao desfecho primário. O teste 

Komolgorov-Smirnov foi usado para checar a aderência à curva normal e a 

homogeneidade de variâncias. A análise de variáveis quantitativas foi feita por meio 

de teste t pareado e não pareado para comparação de médias. 

 

                                            
†††††† programa Excel (versão 7.0) 
‡‡‡‡‡‡ programa SPSS para Windows (versão 5.2) 
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5 RESULTADOS 
 

 

O presente estudo foi realizado entre setembro de 2016 e setembro de 2017. 

Foram avaliados 285 pacientes, sendo que 202 não foram incluídos por diferentes 

motivos, como: não existir indicação de exodontia, possuir indicação de exodontia de 

outro elemento que não fosse um dente anterior da maxila, não possuir pelo menos 

um dente adjacente ao elemento com indicação de exodontia e sujeitos com perda de 

inserção proximal maior do que 5 mm no elemento a ser extraído. Os sujeitos que 

preencheram todos os critérios de inclusão, mas que apresentavam o alvéolo íntegro, 

foram convidados a participar de outro estudo (Comparação entre dois substitutos 

ósseos em sítios pós-extração: ensaio clínico aleatório de não-inferioridade, parecer 

do CEP-FOUSP n. 1.664.774). 

 

Figura 5.1- Fluxo de pacientes 
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Para este estudo foram incluídos 13 pacientes, sendo sete pertencentes ao 

grupo teste (preservação alveolar com substituto ósseo) e seis pertencentes ao grupo 

controle (tratamento com cicatrização espontânea do alvéolo), assim como 

apresentado na figura 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Dados demográficos 
 

 
 
 
 
 

Destes pacientes cinco eram do gênero masculino e oito do gênero feminino, com 

idade variando de 24 a 57 anos de idade (média: 49,7 anos). Havia ainda um paciente 

fumante no grupo controle. Não houve perda de seguimento para os pacientes 

incluídos (Tabela 5.1), e nenhum paciente apresentou efeitos adversos. Os exames 

tomográficos foram realizados entre junho de 2016 e setembro de 2017.  
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5.1 Resultados gerais de toda amostra 
 

 

Os dois grupos foram analisados em dois momentos (início e quatro meses) e 

mostraram uma distribuição normal após a aplicação do teste de Komolgorov-

Smirnov. Nos dois grupos foram avaliadas duas medidas de altura V e P, e também 

foram analisadas três medidas transversais do alvéolo pós extração a partir da porção 

mais coronal do rebordo alveolar em secções a partir de 1 mm (HW-1), 3 mm (HW-3) 

e 5 mm (HW-5) abaixo da crista, com o objetivo de avaliação da espessura horizontal 

em cada corte tomográfico (Figuras 5.2 e 5.3). 
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Figura 5.2 - Medidas tomográficas em paciente do grupo controle (inicial e 4 meses) 
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Na tabela 5.2 estão apresentadas as dimensões obtidas através das análises 

tomográficas dos alvéolos de cada paciente, realizadas nos dois tempos de avaliação. 

Os valores de médias e medianas, assim como o desvio padrão e os valores de 

intervalo interquartil estão também apresentados na mesma tabela. 

 
Figura 5.3 - Medidas tomográficas em paciente do grupo teste (inicial e 4 meses) 
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Tabela 5.2 - Valores absolutos dos exames por paciente (em mm)  e medidas de tendência 
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Com os dados da tabela 5.2 foi possível calcular a diferença, anotada em 

milímetros, para cada paciente comparando o estado inicial com o resultado da 

avaliação de quatro meses. Para todos os pacientes da amostra, a tabela 5.3 mostrou 

uma redução média de 1,71 mm de altura V e de 2,24 mm para altura P; e para as 

medidas de espessura houve uma redução de todas as medidas em todos os níveis 

avaliados: HW-1 (-4,39 mm); HW-3 (-2,79 mm), e HW-5 (-2,55 mm).  

Na tabela 5.3 ainda foi possível avaliar os dados de porcentagem de redução 

para cada uma das medidas radiográficas em toda a amostra. Para a medida V houve 

uma redução média de 41,87%, e para a P houve uma redução média de 19,8%. Nas 

medidas de espessura foram constatados os valores de redução: de 65,79 % para 

HW-1; 41,17% para HW-3 e 34,98% para HW-5. 
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Tabela 5.3 - Valores das diferenças dimensionais entre início e 4 meses: medidas em mm e em 
porcentagens 
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5.2 Resultados da análise intragrupos 
 
 

A tabela 5.4 mostra os dados de comparação intragrupos, onde o teste t 

pareado foi aplicado para fazer as comparações das medidas das observações entre 

os participantes do mesmo grupo (teste ou controle). Em geral, houve uma redução 

considerável de todas as medidas de altura e espessura nos dois grupos ao longo do 

tempo, com significância estatística, quando comparados com o tempo inicial. A única 

exceção foi a medida V do grupo controle, onde não houve mudanças. 
 
 
 
 

Tabela 5.4 - Análise das variações dimensionais intragrupos (em mm) 
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Para o grupo teste, quando comparadas com o tempo inicial, foram 

encontradas na tabela 5.4 diferenças estatísticas significativas em todas as avaliações 

realizadas. A redução das medidas de altura neste grupo foi de 39,29% para V e de 

23,82% para P. Da mesma forma, as medidas de espessura deste grupo tiveram uma 

redução média de 51,21% para HW-1, de 27,47% para HW-3 e de 19,51% para HW-

5. 

Para o grupo controle, houve uma diminuição estatisticamente significante em 

quase todas as medidas clínicas, exceto V, revelando uma redução em altura e 

espessura da crista alveolar. Dentro deste grupo foi observada a diminuição de 44,8% 

para V e de 15,12 % para P quando comparadas com as medidas iniciais. Com relação 

às medidas de espessura, foi verificada a redução de 82,8% para HW-1, de 57,16% 

para HW-3 e de 53,02% para HW-5, respectivamente. 

 

 

5.3 Análise intergrupos e resultados dos desfechos 
 

 

A tabela 5.5 refere-se aos dados de comparação intergrupos. O teste t de 

Student não pareado foi utilizado para fazer as comparações entre o grupo teste e o 

grupo controle. Na avaliação dos dados do início nos grupos teste e controle não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as medidas, apesar de 

apresentarem-se numericamente diferentes. 
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Tabela 5.5 – Análise das variações dimensionais intergrupos (em mm) 
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A tabela 5.6 mostra a comparação no tempo de quatro meses pós-extração 

entre grupo teste e grupo controle, comparando as mesmas medidas de altura e 

espessura do rebordo em milímetros. 

 
 

Tabela 5.6 - Diferenças das variações dimensionais intergrupos após 4 meses (em mm) 

 
 

 
 
 

 
 
5.3.1 Desfecho primário 
 
 

A redução média ao longo do tempo da medida HW-1 foi de 3,32 mm no grupo 

teste e de 5,64 mm no grupo controle, resultando numa diferença estatisticamente 

significante de 2,32 mm entre os dois grupos para esta seção transversal. Traduzindo 

em porcentagens, a medida HW-1 reduziu 51,21 % no grupo teste e 82,8% no grupo 

controle, com uma diferença intergrupos estatisticamente significante de 31,59%.  
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Gráfico 5.1 - Diferenças das variações dimensionais horizontais intergrupos após 4 meses (em mm) 
 
 
 

 
 

 
Gráfico 5.2 - Diferenças das variações dimensionais horizontais intergrupos após 4 meses (em %)  
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5.3.2 Desfechos secundários 
 
 

A medida V sofreu redução média de 1,29 mm no grupo teste e 2,21 mm no 

grupo controle, com diferença de 5,59% entre os grupos. A medida P teve uma 

redução média de 2,52 mm no grupo teste frente a uma redução de 1,92 mm no grupo 

controle, com uma vantagem de 8,70% para o grupo controle. Ambas as diferenças 

das cristas V e P não apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos teste e 

controle.  

 

Gráfico 5.3 - Diferenças das variações dimensionais verticais intergrupos após 4 meses (em %) 
 

 

 

Para as medidas transversais, houve redução estatisticamente significante 

tanto para HW-3 quanto para HW-5 entre os dois grupos. O segmento HW-3 sofreu 

redução média de 1,84 mm no grupo teste, e de 3,91 mm para o grupo controle: uma 

diferença de 29,69% entre os grupos. E para o segmento HW-5 houve uma redução 

de 1,40 mm para o grupo teste e de 3,89 mm para o grupo controle, representando 

uma diferença intergrupos de 33,5%.  



63 
 

6 DISCUSSÃO 
 

 

A preservação do rebordo alveolar, também referida como preservação alveolar 

ou ARP, envolve qualquer procedimento projetado para eliminar ou limitar os efeitos 

negativos da reabsorção pós-extração, para manter os contornos do tecido mole e 

duro da crista, promover a formação óssea dentro do alvéolo e para facilitar a 

colocação do implante dental em uma posição orientada pelo planejamento da futura 

prótese (Horváth et al., 2013).  

O presente estudo indica que houve uma redução média na dimensão do 

alvéolo pós-extração em todos os pacientes da amostra avaliados no período de 0 a 

quatro meses. A utilização da técnica de preservação alveolar não preveniu 

completamente o processo reabsortivo do osso alveolar nos pacientes estudados. 

Estes resultados estão de acordo com outros estudos clínicos recentes (Jung et al., 

2013; Araújo et al., 2015). Apesar de incluírem pacientes com necessidade de 

exodontia tanto em região anterior quanto posterior em ambos os arcos, e com 

integridade variável da parede vestibular, tais trabalhos tiveram dados finais similares 

aos resultados deste estudo, provavelmente por utilizarem o mesmo substituto ósseo 

no grupo teste comparado com grupo controle com cicatrização espontânea. 

Entretanto, quando feita a análise intragrupo, entre o período inicial e final, houve um 

desempenho significantemente melhor no grupo teste (substituto ósseo) em relação 

ao grupo controle (coágulo), principalmente nas medidas de espessura HW-1, HW-3 

e HW-5.  Estas medidas representam a espessura do rebordo alveolar no seu limite 

cervical. Existe uma importância crítica no estudo da preservação alveolar para esta 

região. Dentes anteriores com indicação de exodontia e perda da maior parte da 

parede vestibular parecem ter um prognóstico desfavorável tanto no posicionamento 

anteroposterior quanto no sentido apicocoronal do implante, principalmente quando 

não submetidos a terapias de ARP. Quando ocorre a reabsorção extensa do rebordo, 

procedimentos regenerativos para aumento da crista, antes ou simultaneamente a 

uma cirurgia de instalação de implante, são muitas vezes necessários para 

proporcionar uma posição correta dos implantes dentais.  Em casos extremos, uma 

deficiência tecidual na região cervical pode contraindicar a terapia de reabilitação com 

implantes.  
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As alterações dimensionais do rebordo alveolar foram estudadas 

experimentalmente em cães por Araújo e Lindhe (2005), e caracterizadas 

histologicamente pela alta atividade osteoclástica nas regiões das cristas ósseas 

vestibular e lingual.  A reabsorção acontece tanto na superfície interna quanto na 

superfície externa do alvéolo. Segundo os autores, a remodelação implica numa maior 

redução da altura de tecido ósseo na crista vestibular, ocorrendo especialmente no 

osso fascicular presente nesta região. O osso fascicular, também conhecido como 

osso alveolar propriamente dito, é a parte do tecido ósseo que acondiciona a raiz do 

dente natural e que recebe as inserções do ligamento periodontal. É considerado um 

tecido dente-dependente por conta de sua origem embriológica similar ao ligamento 

periodontal e que desaparece durante o processo de reabsorção e remodelação pós-

exodontia (Lindhe et al., 2008). A diminuição da espessura da parede horizontal 

implica também numa redução vertical da crista óssea. 

Com o objetivo de prevenir as alterações dimensionais do rebordo pós-

exodontia, os mesmos autores (Araújo; Lindhe, 2009) estudaram o desempenho de 

alvéolos pós-extração preenchidos com matriz óssea bovina desmineralizada 

agregada a fibras colágenas (Bio-Oss Collagen®) versus controle negativo 

(cicatrização espontânea), também em modelos animais. Os resultados mostraram 

que o biomaterial não promoveu aumento ósseo, mas serviu como matriz para um 

novo tecido ósseo. Concluíram que as dimensões do rebordo foram preservadas com 

o enxerto, evitando a contração esperada pela cicatrização do alvéolo, ao contrário do 

controle que foi tratado apenas com coágulo e cicatrização espontânea. Nosso estudo 

avaliou grupos semelhantes ao estudo experimental de Araújo e Lindhe (2009), com 

uma redução das medidas de altura e espessura em todas as medidas e níveis 

avaliados, tanto para o grupo teste (Bio-Oss Collagen®) quanto para o grupo controle 

(cicatrização espontânea). Todavia, o estudo experimental avaliou alvéolos íntegros, 

diferentemente deste ensaio clínico que incluiu alvéolos com mais de 50% de defeito 

na tábua óssea vestibular. 

Uma revisão sistemática avaliou as mudanças dimensionais da crista alveolar 

após a extração dentária com cicatrização espontânea em estudos clínicos, e 

apresentou uma redução média de 3,8 mm de largura e 1,24 mm de altura nos 

primeiros seis meses (Tan et al., 2012). Estes valores podem ser comparados com a 

variação dimensional do grupo controle deste presente estudo, onde não foi usado 
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nenhum tipo de substituto ósseo. A redução média foi de 5,64 mm para HW-1; para 

HW-3 a redução foi de 3,91 mm e para HW-5 foi de 3,89 mm. Neste estudo, a falta de 

tecido ósseo na parede vestibular dos alvéolos configurou um defeito de três paredes 

e possivelmente representou a diferença entre os resultados da revisão sistemática 

para HW-1.  A atrofia de desuso, a vascularização inadequada e a resposta 

inflamatória têm sido implicadas como fatores causais para a reabsorção do rebordo 

alveolar (Ashman, 2000; Atieh et al., 2015). O fato de não existir uma integridade da 

tábua vestibular pode significar a existência de uma reação inflamatória instalada 

previamente à exodontia. Para os segmentos HW-3 e HW-5 a redução da largura do 

alvéolo apresenta valores similares à revisão sistemática, consistentes com a média 

dos resultados encontrados. 

Dois conceitos terapêuticos foram indicados em situações de alvéolos de 

extração frescos: o conceito de preservação do rebordo alveolar versus a cicatrização 

espontânea. As recomendações clínicas do Consenso da Academia Européia de 

Osseointegração, realizado em 2015, sugerem que a ARP é um conceito terapêutico 

válido, uma vez que reduz significativamente as mudanças dimensionais do rebordo 

pós-exodontia, o que pode melhorar a viabilidade da colocação do implante em uma 

posição orientada pelo planejamento protético.  Além disso, há evidências de que a 

ARP diminui a necessidade clínica de aumento da crista durante a colocação do 

implante. Todavia, evidências científicas apontam que essas vantagens potenciais 

não resultaram em melhores resultados relacionados aos implantes quando 

comparados com a cicatrização espontânea do alvéolo (Sanz et al., 2015). 

Demonstramos que houve uma redução média nas dimensões do alvéolo pós-

extração avaliadas em todos os pacientes tratados na pesquisa. Para toda amostra, 

as alterações que mais variaram foram: HW-1 (65.79%), V (41,87%) e HW-3(41,17%). 

A menor variação ocorreu na medida P (19,8%), ou seja, independente da técnica 

utilizada houve redução das dimensões do rebordo pós-extração. Mas o grupo tratado 

com substituto ósseo teve um desempenho superior ao grupo controle, com 

diferenças estatísticas significativas nas medidas de espessura horizontal. 

A remodelação óssea começa e continua por vários meses, com a maioria das 

mudanças ocorrendo nos primeiros três meses (Schropp et al., 2003). Na ARP, os 

estágios iniciais da cicatrização do alvéolo revela uma reação inflamatória de corpo 

estranho às partículas do enxerto, provocando uma resposta cicatricial atrasada em 
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comparação com os locais não preservados em que o osso tecido recém-formado 

ocupa a maior parte do volume do rebordo (Araújo; Lindhe, 2009; Luttikhuizen et al., 

2006). No entanto, a nova formação óssea parece ser semelhante em locais 

preservados e não conservados após três meses e mais, com partículas de enxerto 

remanescentes que ainda ocupam parte do volume do rebordo (Becker et al., 1998; 

Araújo; Lindhe, 2009). Embora não existam evidências claras para favorecer um 

protocolo cirúrgico específico, os resultados histológicos de estudos pré-clínicos 

experimentais mostraram resultados de preservação do rebordo alveolar mais 

favoráveis com o uso de enxertos xenogênicos (Hämmerle et al., 2012). 

Artigos científicos que estudam os efeitos da preservação alveolar em sítios 

com defeito vestibular ainda são escassos na literatura atual. A dificuldade 

provavelmente deve-se à falta de uma padronização na fase experimental, e pela 

dificuldade de recrutamento de pacientes com estas características. Em trabalho bem 

recente, alguns investigadores examinaram as alterações alveolares pós-exodontia 

de molares, através defeito ósseo vestibular com formato padronizado em ratos (Willet 

et al., 2017). Neste trabalho, o grupo teste com enxerto ósseo xenógeno demonstrou 

redução evidente na perda óssea alveolar quando comparado com o grupo controle, 

apenas com coágulo. Outro estudo com animais (Benic et al., 2017), padronizou 

defeitos ósseos vestibulares em cães para estudar a performance de enxertos ósseos 

de diferentes origens associados a implantes de zircônia. Em todos os locais 

experimentais, nenhum aumento completo do defeito ósseo inicial pode ser 

alcançado. Este resultado pode ser parcialmente explicado pelo deslocamento dos 

materiais de enxerto mecanicamente instáveis e membranas de colágeno durante o 

período de cicatrização. Nos casos onde foi utilizada membrana associada a 

substituto ósseo granulado de origem bovina, verificou-se que o fechamento da ferida 

e a sutura do retalho induziram um deslocamento considerável do material de enxerto 

particulado, resultando em um colapso parcial da membrana. Os mesmos autores 

ainda ratificam que a regeneração óssea guiada realizada com enxerto xenógeno em 

partículas, associado à membrana de colágeno, produz alta porcentagem de 

preenchimento de defeitos corono-apicais e estabilidade do tecido duro (Benic et al., 

2017; Jung et al., 2015). Tal conclusão não está de acordo com os nossos dados, 

visto que tanto para a parede vestibular quanto para a palatina, houve uma perda de 
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estrutura no sentido vertical para ambos os grupos, destacando-se que não houve 

diferença estatística intergrupos para tais medidas. 

Dados de uma revisão sistemática realizada no mesmo período (Atieh et al., 

2015), que incluiu 233 sítios pós extração em 184 pacientes, indicam que existem 

evidências limitadas de que a ARP pode realmente reduzir a perda óssea em 

comparação com a extração com cicatrização espontânea para permitir a colocação 

do implante dentário. Mas classificaram a qualidade desta evidência como baixa 

devido ao alto risco de viés da maioria dos estudos incluídos, e ainda concordam que 

não havia evidências suficientes de que a ARP promova diferenças importantes para 

o aspecto ou a qualidade em longo prazo da reabilitação protética. As técnicas ARP 

incluem o uso de materiais de enxerto de origem humana, animal ou sintética, com ou 

sem o uso de membranas de barreira, para otimizar ainda mais a restauração 

funcional e estética dos implantes dentários. (Atieh et al., 2015). Após o ARP, a 

colocação tardia do implante é considerada para permitir tempo para a formação do 

osso dentro do alvéolo pós-extração. Uma declaração de consenso recente limitou os 

potenciais benefícios da colocação imediata do implante, particularmente na zona 

estética onde uma alta taxa de recessão da mucosa é esperada (Hämmerle et al., 

2012), pois  as alterações dimensionais (principalmente horizontais) deslocam o 

centro do rebordo para uma posição mais palatina, modificando a posição 

tridimensional do implante para reabilitação protética (Mardas et al., 2015). De acordo 

com este trabalho, a preservação do rebordo alveolar, ainda que obtida com 

resultados parciais, pode garantir uma quantidade de tecido ósseo passível de 

reabilitação com implantes dentais. Nossos dados finais sobre a manutenção do 

rebordo alveolar indicam um desempenho médio 30% melhor para o grupo teste em 

relação ao grupo controle nas medidas horizontais. Ainda que, em alguns casos, 

sejam necessários procedimentos regenerativos adicionais, estes provavelmente 

serão de complexidade e com necessidade de ganho ósseo menor do que casos com 

reabsorção mais severa do rebordo.  

É importante salientar que no grupo teste foi possível instalar implantes em 

todos os pacientes com apenas uma exceção e, em apenas dois deles, foi necessário 

realizar complementação por meio de regeneração óssea guiada (dados não 

apresentados). Tal condição no grupo controle foi diametralmente oposta ao grupo 

teste, onde não foi possível instalar nenhum implante, exceto em um caso. Todos os 
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pacientes do grupo controle, com exceção deste caso, tiveram indicação de 

reconstruções maiores, principalmente com uso de enxerto em bloco. Apesar de não 

ser o desfecho primário do presente estudo, seria o “desfecho” desejado na clínica 

diária. Logo, mesmo sem uma preservação ideal do tecido ósseo, ratifica-se o que a 

literatura nos impõe que não existe a possibilidade de exodontia de nenhum elemento 

dentário sem a devida preservação (Jung et al., 2013; Araújo et al., 2015; Sanz et al., 

2015).  

Estamos longe de saber qual a melhor técnica, associada ou não a materiais 

de preenchimento que devemos utilizar para a preservação de alvéolos pós-extração, 

pois não se trata apenas de entender a instalação do implante e posterior confecção 

protética como marco final da terapia. O acompanhamento destes casos vai permitir 

entender a estabilidade dimensional destes tecidos regenerados sob as demandas 

funcionais (p.ex.: mastigatória) e/ou externas (p. ex: escovação mecânica) e avaliar 

se estes tecidos periimplantares se mantêm no longo prazo. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Frente às limitações deste estudo, podemos concluir que, em alvéolos com 

perda da parede vestibular maior que 50%, a utilização do substituto ósseo xenógeno 

permitiu uma menor perda horizontal dos tecidos na ordem de 30%. 
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ANEXO A Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B Termo de consentimento Livre e Esclarecido   
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ANEXO C - Autorização para uso da Clínica Odontológica 
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ANEXO D - Identificação, questionários de saúde odontológica e saúde geral 

 
 

 
 

 
ANAMNESE  

 IDENTIFICAÇAO 
Nome:____________________________ Número: ________  RG :_________________________ 
Data de nascimento _____/_____/______.  Idade:__________  Naturalidade _________________ 
Nacionalidade ____________________________  
Etnia:      (   )   Leucoderma                               Estado Civil:   (   )  Casado   Gênero:  (   ) Masculino   
               (   )   Melanoderma                                                    (   )   Solteiro                  (   ) Feminino 
               (   )   Xantoderma                                                       (   )   Outros    _____________ 
Renda Familiar: (    ) 1-2 SM   (   ) 3-4 SM  (   ) 5 ou mais SM                              
Endereço:___________________________________________________________no__________ 
CEP:___________ Bairro:_____________________Cidade:_______________________________ 
Profissão:___________________________ Telefone:____________________________________ 
Tel. de Recado:________________________ Celular:___________________________________ 
 
 HISTÓRIA MÉDICA 
A- Tem algum problema de saúde? 
 □NÃO     □  SIM. Qual?__________________________________________________ 
B- Está atualmente sob algum tratamento médico?  
□NÃO   □ SIM. Qual? ___________________________________________________ 
C- Está tomando algum remédio ou medicamento no momento?  
□NÃO   □  SIM. Qual?____________________________________________________ 
D- Teve alguma reação de alergia com algum remédio ou substâncias abaixo? 
□ PENICILINA              □  BENZETACIL         □ DIPIRONA           □ PARACETAMOL (tylenol)             
□ CLINDAMICINA        □ ALIMENTOS             □ PÓ             □  PICADA DE INSETOS 
E- Toma algum remédio para alergia?  
□NÃO               □ SIM. Qual? ____________________________________________________ 
F- Tem problemas de cicatrização e sangramento quando se corta?  
□NÃO      □  SIM 
H- Já recebeu anestesia em tratamento odontológico (anestesia local)?Teve algum problema? 
 □NÃO         □  SIM, já recebi anestesia e NÃO TIVE PROBLEMAS 
                             □  SIM, já recebi anestesia  e ME SENTI MAL COM A ANESTESIA LOCAL 
I- Tem ou teve algum dos problemas abaixo? 
□ respiratórios         □  circulatórios    □ cicatrização  □no coração        
□ nos rins        □ no fígado   □ no intestino        
J-Tem ou teve algum tipo de Hepatite (A, B ou C)? 
 □NÃO  □  SIM. Qual?______ 
L- Tem ou teve algum destes diagnósticos médicos?   
□ PRESSÃO ALTA  (hipertensão arterial)     □Infarto       □ DERRAME  (A.V.C.)        □  Câncer 
M- Toma ou já tomou remédio anticoagulante (Aspirina, Marevan, etc) ? 
 □NÂO         □  SIM, tomo  medicação anticoagulante    □ SIM, já tomei medicação anticoagulante 
N- Tem ou teve alguma das ocorrências abaixo? 
□ Quimioterapia                     □ Radioterapia                               □ Radioterapia na região da cabeça e pescoço 
□Osteoporose/Osteopenia     □ Problemas Hormonais                □ Problemas na tireoide e paratireoide          
□Transplante de órgãos          □ Fez Hemodiálise                        □ Usa Prótese Ortopédica                                                                     
□Ponte Safena/Mamária         □ Endocardite bacteriana              □Válvula Cardíaca  
□Asma                         □ Bronquite                       □Cirurgia Bariátrica (redução do estômago)  □Colite/Doença de 
Crohn/Doença Intestinal Inflamatória      □ Anemia       □ Gastrite   
O- Tem ou teve osteoporose?     
 □NÃO          □  SIM 
P- Já tomou medicação para tratar Osteoporose? 
 □ NÃO                        □ SIM. Qual?__________________ 
R- Faz uso de algum tipo de droga?  
 □NÃO                   □  SIM  
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S- Você toma leite  e/ou derivados do leite (queijos , iogurtes)  todos os dias ? 
□NÃO          □  SIM  
T- Você Fuma?   
 □NÂO     □  SIM ,até 10 cigarros por dia        □  SIM ,mais de 10 cigarros por dia 
U- Você ingere bebidas alcoólicas?     
 □NÃO          □  SIM  
V- Apenas para pacientes do sexo feminino: 

- Tem menstruação regular?                                              □NÃO             □  SIM  
- Está grávida ou amamentando?                                      □NÃO             □  SIM  
- Está tomando anticoncepcional neste momento?        □NÃO              □  SIM  

    - Já tomou anticoncepcional no passado?                       □NÃO              □  SIM  
- Está na menopausa?                                                        □NÃO              □  SIM  
- Fez ou faz reposição hormonal?                                     □NÃO         □  SIM  

 
 
 
HISTÓRIA ODONTOLÓGICA 
Apresenta algum dos  problemas abaixo? 
 
□ Sensibilidade nos dentes com calor , frio ou doces          □ Roer unhas 
□ Zumbido no ouvido                                □ Dor de cabeça frequente 
□ Ranger os Dentes                                □ Dor na região do ouvido            
□ Aperta os dentes                                □ Estalos ao abrir / fechar a boca 
□ Dor na articulação da mandíbula (ATM)                    □ Dentes mudando de posição 
□ Sangramento gengival                               □ Dentes um pouco amolecidos 
 □ Cansaço/dificuldade na mastigação de alimentos fibrosos □ Mau hálito         
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ANEXO E – Exame clínico 
 

 
 

 
 

EXAME CLÍNICO  
 
Nome:      Idade:           Número:                   Data:     /     / 

 
11-_________    21-_________            31-____________  41-_____________  
12-_________    22-__________          32-____________  42-_____________ 
13-_________    23-__________          33-____________        43-_____________ 
14-_________    24-__________          34-____________        44-_____________ 
15-_________    25-__________          35-____________   45-_____________ 
16-_________    26-__________          36-____________   46-_____________ 
17-_________    27-__________          37-____________   47-_____________ 
18-_________    28-__________          38-____________   48-_____________ 
 
EXAME FÍSICO 
 

1. P.A.____________ Frequência________   Estatura_________Peso_________ IMC___________ 

2. Palpação ganglionar:                            □ normal                □  alterada 

3. Lábios /mucosa jugal/palato/ língua:    □ normal                 □  alterado 

4. Abertura de boca :                                 □ satisfatória          □ limitação (menos de 3 dedos) 

5. Prótese Dental:                     □ ausente               □ p.p.f.                 □ p.p.r. 
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ANEXO F - Ficha de Relatório Cirúrgico 
  
 
 
 

 
RELATORIO CIRURGICO 

DATA CIRURGIA:____/_____/_______ 
Nome: _________________________________Idade:__________ Número: _________ 
Cirurgião:_________________________  Assistente:_____________________________ 
 
Pré-Operatório 
Antibiótico: □ amoxilina    □  clindamicina            Dose:   □ Profilaxia Antibiótica      □ Antibioticoterapia 

Cirurgia 

Anestésico_______________n° de tubetes:_____       Técnica:   □ Infiltrativa    □ Bloqueio Regional  □ Ambas 
Incisão: □ flapless    □ supracrestal      □incisão relaxante      
 
Medidas Clínicas 
 

Dente Altura ∆d  V-L ∆d  M-D Espessura Crista Vestibular Sondagem  Óssea 

    1mm 3mm 5mm MV V DV ML L  DL 
 
 
 
 

         

∆d Gengiva Biotipo ∆Tempo BIOMATERIAL 
 
n° frascos:                                                (etiqueta) 
 
quantidade(cc): 
 

   

  
 
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ocorrências:   □ Exodontia Atraumática     □ Exodontia + Odontossecção    □ Exodontia + Osteotomia 
Intercorrências:___________________________________________________________________ 
Medicação Pós-Operatória: □ Dipirona 500 mg     □ Paracetamol 500 mg 
 
 
Pós-Operatório 
Remoção da Sutura:   □7 dias     □ 14 dias Data___/____/_____  Profissional________________________ 
 
 
 

Defeito (Kan et al., 2007) 
 Altura Largura 

V   

U   

UU   

Espessura gengiva  Vestibular 

1mm  

3mm  

5mm  

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DISCIPLINA DE PERIODONTIA 

 
 

   
 



 
 



95 
 

ANEXO G - Instruções para o paciente após a cirurgia 
 
 

      

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PACIENTE APÓS A CIRURGIA  

1. Aplicar bolsas de gelo na face, sobre o local operado. 
2. Não fazer bochechos. 
3. Escovar os dentes sem pasta de dente, com cuidado. 
4. Alimentar-se somente após o fim da sensação de anestesia ( só para alimentos sólidos) 
5. Alimentar-se com refeições leves, sem fazer grande esforço para mastigar. 
6. Evitar excessos físicos e mentais. 
7. Não abrir a boca excessivamente, evitando puxar lábios e bochechas para ver o local operado. 
8. Se for preciso ficar em repouso, manter a cabeça mais elevada do que o resto do corpo. 
9. Fazer uso de analgésico receitado apenas enquanto houver dor (Dipirona ou Paracetamol 750 

mg ,a cada 4  ou 6 horas enquanto houver dor) 
10. Se estiver mordendo gaze após a consulta, retirar da boca após 20 minutos. 

A PARTIR DE AMANHÃ 

1. Fazer a higiene da boca normalmente (mas com pouca pasta) evitando bochechos e fazendo 

uso de fio dental. 
2. Retomar a alimentação normal, mas com cuidado 
3. Evitar ficar exposto ao sol, a caminhadas e ao excesso físico. 
4. Os pontos não caem sozinhos. Eles devem ser removidos 7 dias após a cirurgia pelo 

profissional. 
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