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RESUMO 

Alves FF. Estudo comparativo da interação celular entre quatro tipos de implantes 

dentários [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia, 2014. Versão corrigida. 

 

O tratamento de superfície dos implantes dentários é um critério importante para a 

osseointegração. Considerando a variedade de modificações das superfícies 

encontradas, estas podem acelerar ou melhorar o processo de osseointegração. 

Para tanto foram estudadas as características da composição química e a 

rugosidade, a partir das quais foram encontradas diferentes respostas celulares em 

estudos comparativos in vitro. O objetivo deste estudo foi comparar a adesão e o 

crescimento dos OSTEO-1 em implantes dentários com diferentes tratamentos de 

superfície. Foram utilizados quatro tipos de implantes dentários comercialmente 

disponíveis, com os seguintes tratamentos de superfície: (A) jateamento e 

condicionamento ácido com revestimento de fosfato e cálcio (CaP); (B) duplo 

condicionamento ácido; (C) condicionamento ácido; (D) oxidação anódica. Os 

implantes de mesmo tamanho foram fixados com dispositivo biocompatível no fundo 

dos poços das placas de cultura de 12 poços e cobertas com meio de cultura de 

células. Os OSTEO-1 foram colocados no corpo do implante. Nos períodos de 24, 

48 e 72 horas mais tarde, as culturas foram submetidas ao ensaio de redução de 

MTT para avaliar a viabilidade celular. Os dados foram utilizados para analisar a 

adesão celular (24h) e para obter as curvas de crescimento das células (24, 48 e 

72h). Os experimentos foram realizados em triplicata. Os dados foram comparados 

por ANOVA, complementado pelo teste de Tukey (p <0,05). Os OSTEO-1 aderiram 

ao corpo de todos os tipos de implantes testados. A maior taxa de crescimento 

celular foi observada em culturas semeadas sobre tratamento de superfície A. O 

menor crescimento celular foi apresentado por culturas semeadas no tratamento de 

superfície D (p <0,05). Com base nesta investigação in vitro é possível concluir que 

todos os implantes dentários testados, independentemente do tratamento de 

superfície, não são citotóxicos para os OSTEO-1. No entanto, as características 

físico-químicas do tipo de tratamento de superfície dos implantes dentários influencia 

o crescimento celular. A superfície A pareceu ter o comportamento mais compatível 

com os OSTEO-1, uma vez que promoveu mais crescimento celular. 



 

Palavras-chave: Implantes Dentários. Osseointegração. Osteoblastos. Propriedades 

de Superfície. Titânio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Alves FF. Comparative study of cellular interactions between four types of dental 

implants [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Odontologia; 2014. Versão corrigida. 

 

The surface treatment of dental implants is a major feature for osseointegration. The 

variety of surface modifications found may be speed up or enhance the 

osseointegration process. In much was studied the chemical composition and 

characteristics of roughness, from which found different cellular responses in 

comparative studies in vitro.The aim of this study was to compare the adhesion and 

growth of osteoblast-like cells in response to dental implants characterized by 

different superficial treatments. Four types of dental implants with different superficial 

treatments were used. The commercially available implants presented the following 

superficial characteristics: (A) sandblasted with acid-etched and calcium phosphates 

(CaP) coating; (B) double acid-etched; (C) anodized, or (D) acid-etched. The 

implants of the same size (n= 3 per group/experimental time) were fixed with a 

biocompatible device on the bottom of the wells of 12 wells cell culture plates and 

covered with cell culture medium. Osteoblast-like cells (Osteo 1 cell line) were plated 

on the top of the implants (5x104 cells/implant). Twenty-four, 48 and 72 hours later, 

the cultures were submitted to the MTT reduction assay to assess cell viabilities. 

Data was used for analyze cell adhesion (24 h) and to obtain cell growth curves ( 24, 

48 and 72 h). The experiments were done in triplicate. Data were compared by 

ANOVA complemented by the Tukey’s test (p<0.05). Osteoblast-like cells adhered on 

the top of all types of implants tested. The highest cell growth was observed in 

cultures plated on the top of sandblasted with acid-etched and CaP coating surfaces. 

The smallest cell growth was presented by cultures plated on double acid-etched 

surfaces (p < 0.05). Based on this in vitro investigation, it is possible to conclude that 

all dental implants tested irrespective to the surface treatment, are non-cytotoxic for 

osteoblast-like cells. However, the physicochemical chacteristics of the type of dental 

implants surface treatment influences the cell growth. In fact, the surface treated by 

sandblasting with acid-etched and CaP coating seemed to the most compatible with 

osteoblast-like cell biology, once it promoted the highest cell growth. 



 

Keywords: Dental Implants. Osseointegration. Osteoblasts. Surface Properties. 

Titanium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A reconstrução dos maxilares representa uma das tarefas mais árduas para o 

cirurgião bucomaxilofacial. As demandas para a reconstrução da maxila e da 

mandíbula representam desafios, pois os requisitos para o sucesso seguem critério 

restrito para a oclusão da dentição e da reabilitação oral (Bianch et al., 2013). 

A revolução na reabilitação oral da reconstrução maxilomandibular ocorreu 

após Branemak, em 1969, descobrir a osseointegração, definida por ele como 

conexão direta estrutural e funcional entre o tecido ósseo vivo e a superfície de um 

implante submetido à carga funcional (Albrektsson et al., 1981). A ausência dental, 

por diversas causas, como: cárie, doença periodontal avançada, trauma, lesões 

ósseas, genética, passou a ser solucionada com alto índice de sucesso, o que 

melhorou a qualidade de vida dos pacientes (Mendonça et al., 2008). 

Um dos objetivos da implantologia atual tem sido desenvolver superfícies de 

titânio que acelerem e aumentem a osteogênese adjacente aos implantes. Desde o 

início da década de 1980, o tratamento de superfície foi identificado como um dos 

seis requisitos importantes para a incorporação do implante ao osso. Estratégias 

para alcançar esse efeito incluem as modificações das características da superfície, 

ou seja, rugosidade, composição química e energia, que podem afetar as funções 

celulares na interface osso-implante (Albrektsson; Wennerberg, 2004). Com isso, 

pode ser indicado especialmente para casos em que há comprometimento do 

metabolismo ósseo local ou sistêmico, por exemplo, na presença do osso tipo IV de 

acordo e em paciente com diabetes mellitus (Wennerberg; Albrektsson, 2010). 

Como resultado, nos últimos 20 anos, número significante de sistemas de 

implantes, com diferentes tratamentos de superfície, foi introduzido no mercado, 

tanto por processos subtrativos, como aditivos e associação. Neles, incluem-se: 

jateamento, condicionamento ácido, anodização e revestimento de fosfato de cálcio 

(Le Quehennec et al., 2007; Yeo et al., 2008; Schliephake et al., 2009). Todos esses 

tipos de tratamentos de superfície procuram alterar as características físicoquímicas 

da superfície usinada e elevam-nas em níveis considerados ideais. 

A avaliação da resposta do tecido ósseo em relação às modificações das 

superfícies, pode ser realizada por diversos tipos de estudos científicos, pela 

avaliação clínica, estudos in vivo e in vitro (Wennerberg; Albrektsson, 2009). Os 
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estudos in vitro são amplamente utilizados para a avaliação da interação das células 

ósseas com os diferentes tratamentos de superficie e estão relacionados aos tipos 

de estudo de mais praticidade, porém de baixo potencial para estabelecer 

evidências diretamente aplicáveis à prática clínica (Forrest; Miller, 2001). Além disso, 

a maioria dos estudos in vitro acerca da interação celular utiliza um disco de titânio 

como protótipo para realização das análises, o que não representa totalmente a 

situação clínica, que seria mais bem caracterizada pelo formato de parafuso do 

implante (Zambuzzi et al., 2014). 

Com isso são estudadas as características da composição química e a 

rugosidade da superfície, a partir das quais encontraram diferentes respostas 

celulares, em estudos comparativos in vivo e in vitro (Anselme et al., 2010; 

Wennerberg; Albrektsson, 2010). No entanto, poucos estudos avaliaram as 

superfícies disponíveis comercialmente, enquanto a maioria utilizou superfícies 

experimentais (Liu et al., 2013).  

Até o momento, nos estudos clínicos e in vivo, as certezas foram limitadas 

aos resultados do maior torque de remoção; já os que tratam do contato osso-

implante foram influenciados por implantes com tratamento de superfície que 

apresentaram alteração da rugosidade na escala micrométrica (Wennerberg; 

Albrektsson, 2009). Ainda, algumas indicações sugerem que essas respostas 

ósseas são influenciadas pela alteração da superfície em nível nanométrico 

(Wennerberg; Albrektsson, 2010). 

Superfícies com alteração da rugosidade em nível nanométrico são 

caracterizadas por apresentar estruturas com dimensões de 1-100 nm. Atualmente o 

interesse pela nanotecnologia aumentou, visto que as pesquisas sugerem ser esta 

um dos fatores decisivos para a osseointegração mais rápida (Rosei, 2004). A 

nanotopografia pode ser realizada por adição na superfície de cálcio e fostato ou 

outros substratos, no entanto a importância da nanotecnologia e da composição 

química da superfície dos implantes na interação celular deve ser determinada 

(Zambuzzi et al., 2014). 

O Brasil é atualmente um dos maiores mercados de implantes dentários no 

mundo. Dado apresentarem custo mais acessível em relação aos importados, os 

implantes nacionais podem se tornar muito competitivos no mercado mundial. 

Porém, poucos estudos comparativos foram encontrados sobre a interação celular 
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com as características físico-químicas das superfícies dos implantes nacionais (Rosa 

et al., 2013). 

Neste estudo, avaliamos in vitro a influência dos diferentes tratamentos de 

superfície dos implantes dentários comercialmente disponíveis no Brasil: jateamento 

e condicionamento ácido com revestimento de cálcio e fosfato; duplo 

condicionamento ácido; condicionamento ácido e oxidação anódica em modelo de 

osseointegração, utilizando dispositivo biocompatível para a fixação do implante 

dentário. 
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2 REVISTA DE LITERATURA 

 

 

2.1 Histórico da implantodontia 

 

 

O edentulismo, ou ausência de dentes, tem sido uma preocupação desde o 

Egito antigo, posto que se encontram registros nas escrituras de dentes de animal 

em marfim, esculpidos e implantados, como os mais antigos espécimes da 

implantodologia primitiva (Abraham, 2014). 

No século XVII, iniciaram-se as pesquisas com os transplantes dentários 

entre indivíduos da mesma espécie; na Inglaterra e na América colonial, os 

indivíduos pobres extraíam seus dentes e vendiam para serem transplantados em 

pacientes ricos. As pesquisas com transplante dental continuaram por anos, e o 

acompanhamento clínico desses dentes resultou em anquilose e a reabsorção 

radicular de modo que não foi considerada como solução ideal para o edentulismo 

(Schwartz; Andreasen, 1988). 

Em 1809, Maggiolo (apud Abraham, 2014) instalou um implante de ouro com 

prolongamento coronário e de único estágio. As complicações pós-operatórias 

incluíram: dor, inflamação e perda do implante. A partir dessa tentativa, diferentes 

tipos de técnicas de implantes dentários foram produzidos, bem como variados 

materiais eram utilizados com o intuito de reabilitar pacientes desdentados parcial ou 

totalmente. Adams (1937) patenteou um implante cilíndrico com espiras que 

apresentava estrutura esférica, parafusada na base para retenção de overdenture, 

um aspecto similar ao que se faz atualmente (apud Abraham, 2014). 

O pouco conhecimento da fisiologia óssea, seus mecanismos de reparo e 

remodelação tecidual, aliados ao uso de materiais não biocompatíveis com o tecido 

ósseo, resultavam no insucesso desses implantes, em curto período de tempo. 

Strock instalou o primeiro implante endósseo de longo prazo, em Harvard, em 1938. 

Esse implante era um parafuso de cromo-cobalto-molibdênio com conexão cônica 

para a cimentação de coroa tipo jaqueta. O implante permaneceu estável e 

assintomático até 1955, quando o paciente faleceu em um acidente de carro. Com 

isso demonstrou-se, pela primeira vez, que um implante endósseo foi tolerado em 

humanos com sobrevivência acima de 17 anos (apud Abraham, 2014). 
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Para a substituição dos dentes em processos alveolares sem altura óssea, 

foram desenvolvidos os implantes subperiosteais. Em 1943, Dahl implantou uma 

estrutura metálica na crista alveolar com projeções coronárias para a instalação da 

prótese. Muitas variações do desenho original dos implantes laminados foram 

fabricadas. Scialon, na França em 1962, desenvolve e introduz os implantes 

agulhados duplos, triplos ou enfileirados, que eram inseridos no tecido ósseo, 

formando uma base para sustentação protética. Tanto os implantes laminados como 

agulhados caíram em desuso, pois resultam em deiscência de sutura, não 

integração óssea, fratura da estrutura, infecção e perda óssea (Linkow; Miller, 2004). 

A descoberta da osseointegração foi consolidada pelo pesquisador sueco, Dr. 

Per Ingvar Branemark, em 1965, momento a partir do qual ocorreu uma verdadeira 

revolução no campo da Odontologia, pois foi quando teve início a Implantodontia 

moderna. Foi apresentado, pela primeira vez na América do Norte, em 1978, um 

parafuso de titânio de dois estágios com forma radicular, instalado no fêmur de 

coelhos; após um período de reparo, notou-se que osteointegravam (Albrektsson et 

al., 1981). 

Essa descoberta da osseointegração aconteceu quando o Prof. Branemark 

liderava um grupo de pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Súecia, 

que estudava sobre a microcirculação sanguínea em medula óssea, em tíbias de 

coelho, com a utilização de microcâmeras de titânio. Após o período necessário de 

observação, era necessário remover essas câmeras do tecido ósseo. No entanto foi 

observado que havia forte interação entre a superfície de titânio da câmera e o 

tecido ósseo, o que impedia a remoção, e sem qualquer tipo de processo 

inflamatório que caracterizasse rejeição. A esse fenômeno Branemark denominou 

osseointegração (Albrektsson et al., 1986). 

 Albrektsson et al. (1981) publicaram artigos científicos sobre a utilização de 

implantes de titânio com formato de parafuso para reabilitação oral. Constituídos por 

titânio comercialmente puro com superfície usinada e instalados na região anterior 

da maxila ou mandíbula, os implantes eram sempre unidos para melhor distribuição 

da carga mastigatória e usados com alto índice de sucesso na reabilitação oral de 

pacientes desdentados totais. Os estudos mostraram sobrevivência prolongada em 

função, manutenção da margem óssea e significante melhora do risco-benefício 

sobre todos os implantes que haviam sido usados até o momento. 
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A sua penetração no meio acadêmico e profissional tem revolucionado a 

reconstrução maxilofacial. Subsequentemente, vários desenhos de implantes e 

novas tecnologias têm sido confeccionados e a pesquisa em implantologia tem 

crescido exponencialmente (Albrektsson; Wennerberg, 2005). 

 

 

2.2 Tratamento de superfície dos implantes dentários 

 

 

2.2.1 Superfícies usinadas 

 

 

Os primeiros implantes originais, utilizados por Branemark, eram usinados, 

sem nenhum tipo de tratamento de superfície adicional e tinham rugosidade mínima, 

por muito tempo foram reconhecidos como padrão ouro. Nos anos 1990, estudos 

experimentais compararam implantes usinados com aqueles que apresentavam 

aumento da rugosidade e mostraram melhor resposta biológica frente ao tecido 

ósseo (Wennerberg; Albrektsson, 2000). 

Ao longo do tempo, modificações foram propostas para alterar a superfície de 

usinada para rugosa, com o propósito de aumentar a superfície de contato, bem 

como melhorar a estabilidade ao longo do processo de osseointegração. Também 

se observou que a morfologia da superfície rugosa do implante dentário 

desempenha importante papel no comportamento celular, pois pode afetar 

diretamente na adesão e na diferenciação celular, responsáveis pela 

osseointegração (Le Guehennec et al., 2007; Yeo et al., 2008; Schliephake et al., 

2009). 

Os processos de tratamento de supefície para alterar as características da 

rugosidade, composição química e energia, após o processo inicial de usinagem, 

podem ser divididos em métodos de adição (quando é acrescentado algum 

substrato, partículas, íons à superfície do implante); subtração (quando processos 

químicos e físicos removem parte da camada da superfície); associações dos dois 

métodos (quando, após os processos químicos e físicos, é acrescentado algum 

substrato, partículas, íons à superfície do implante) (Ciotti et al., 2007; Wennerberg; 

Albrektsson, 2009). 
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2.2.2 Superfícies modificadas por adição 

 

 

A adição de hidroxiapatita (HA) à superfície dos implantes foi um dos 

primeiros métodos de tratamento propostos para se modificar a superfície destes 

após o processo de usinagem. Usualmente, as coberturas de hidroxiapatita mediam 

50 a 70 micrômetros e eram aplicadas por meio da tecnologia de spray de plasma. O 

objetivo foi buscar interação química entre o implante revestido com HA e o tecido 

ósseo, bem como aumentar a área de superfície e a rugosidade para consequente 

contato osso-implante – BIC (Bone implant contact) mais forte, além de acelerar a 

reparação da interface óssea (Mazor; Cohen, 2003). 

Esse método caiu em desuso, pois apresenta algumas desvantagens, como o 

alto custo de produção e fabricação. Ainda, estudos clínicos demonstram que, após 

a instalação do implante revestido com HA, observou-se o destacamento de 

camadas da HA do corpo do implante, o que resultou em falha na osseointegração 

(Costa et al., 2005). 

Outro método de adição utilizado foi o de pulverização da superfície com 

spray de plasma de titânio (TPS), que resultaria num grande aumento da área de 

superfície, e também estimularia o processo de adesão por osteogênese. Esse 

método era caracterizado por gotejamento de metal fundido em alta velocidade, para 

ser espalhado sobre o corpo com espessura de 10 a 40 micrômetros. Essas 

partículas resfriam-se e solidificam-se; assim, apresentam aspecto final semelhante 

à lava vulcânica solidificada. Esse aspecto altamente rugoso, resultante do processo 

de pulverização de plasma de titânio, produz superfície com elevado grau de 

irregularidade, com valores de rugosidade superiores a 2µm favorecendo aderência 

e contaminação bacteriana, o que se traduz numa desvantagem para a utilização 

desse trabalhoso método de tratamento de superfície, por isso não é mais utilizado 

na atualidade (Sardinha et al., 2013). 

A oxidação anódica representa método alternativo para modificar a superfície 

de implante por meio de tratamento eletroquímico e é patenteada pela empresa 

Nobel Biocare, na superfície Ti Unite® (TiUnite® – Nobel Biocare, Göteborg, Suécia) 

(Ellingsen; Lyngstadaas, 2008). O implante é colocado em uma célula eletroquímica 

que serve como ânodo. Quando um potencial elétrico é aplicado à amostra, ele gera 

reações de transferência de carga e íons – o que resulta em fluxo contínuo desses 

A B 
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íons na célula elétrica. Sob condições controladas, o campo elétrico guia o processo 

de oxidação que ocorre no ânodo (implante), do qual resulta o aumento da 

espessura da camada de óxido de titânio (TiO2) (Huang et al., 2005).  

A superfície modificada pela oxidação anódica melhora o desempenho 

biológico dos implantes. Estudo in vivo indica que a presença da camada de 

hidróxido de titânio promove a osteointegração mais rápida, de modo que melhora 

tanto a quantidade como a qualidade do contato osso-implante – BIC. Em estudos in 

vitro observou-se aumento significativo da resposta dos osteoblastos com o nível 

mais elevado de proliferação celular e formação de fosfatase alcalina do que em 

uma superfície polida (Kim et al., 2013), tanto quanto após a oxidação anódica em 

cloreto de sódio – NaCl – e em peróxido de hidrogênio, em condições alcalinas- 

HOO- (Walter et al., 2013).  

 

    

2.2.3 Superfícies modificadas por subtração  

 

 

Dentre os métodos de tratamento de superfície por subtração, o jateamento 

com partículas representou a primeira modificação de superfície com aplicação 

clínica na década de 1990, com resultados promissores. Somente algum tempo 

depois foi complementada pelo condicionamento ácido (Albrektsson; Wennerberg,  

2004). 

A superfície modificada por jateamento tem como objetivo aumentar a 

irregularidade da superfície do implante, transformando a superfície usinada de 

baixa rugosidade numa superfície rugosa (Figura 2.5). Esse processo de tratamento 

é influenciado por número e velocidade de rotação do implante, pressão e dimensão 

das partículas utilizadas no jateamento. A alumina ou óxido de alumínio (Al2O3), bem 

como o óxido de titânio (TiO2) são as partículas mais utilizadas. Esse tipo de 

tratamento mostrou melhor integração óssea do que as superfícies usinadas 

(Muëller et al., 2003). 

Análises de espectroscopia de energia dispersa (EDS) da superfície dos 

implantes submetidos ao jateamento por alumina (Al2O3) demonstraram que 

resíduos provenientes das partículas utilizadas, durante o processo de jateamento, 

podem contaminar a superfície resultante no final do processo de tratamento, e essa 
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contaminação seria prejudicial à osseointegração, pois as partículas de alumina 

(Al2O3) inibem a formação de matriz mineralizada na fase de reparo ósseo. A 

substituição por óxido de titânio do mesmo material pode evitar os efeitos 

indesejáveis dessa contaminação por resíduos de alumina na superfície (Canabarro 

et al., 2008; Kawase et al., 2014). 

A combinação de jateamento, seguido por condicionamento ácido – SLA 

(Sandblasted, Large grit, Acid etching), tem sido a técnica utilizada para o tratamento 

da superfície dos implantes, nos últimos anos. O tratamento de superfície SLA é 

realizado por processo de jateamento normalmente com partículas de titânio (TiO2) 

ou alumina (Al2O3), o que permite controlar o tamanho das microcavidades 

resultantes.  Algumas partículas remanescentes podem, no entanto, incorporar-se e 

contaminar a superfície do implante (Klein et al., 2010). 

O condicionamento ácido remove algumas camadas da superfície deformada, 

o que reduz a possibilidade de contaminação da superfície por partículas que 

sobraram do processo, ou seja, ele atua na limpeza da superfície. Esses processos 

criam microcavidades sobrepostas à superfície áspera pré-moldada. A principal 

razão é que, hipoteticamente, o jateamento atinge rugosidade ótima de fixação 

mecânica, enquanto o condicionamento ácido suaviza a aspereza e pode adicionar 

componente de alta energia para a superfície do implante. Isso favorece a adesão 

da proteína, o que é considerado importante durante o processo mais rápido de 

reparo ósseo (Zhao et al., 2005; Rosa et al., 2013).  

Além disso, após o tratamento de superfície SLA pode ser acrescentada outra 

característica que exerce influência no processo inicial de osseointegração, obtida 

quando, após o processo de jateamento e condicionamento ácido, a camada de 

óxido de titânio é mantida em contínua proteção de nitrogênio, armazenada em 

solução isotônica e esterilizada por irradiação gama. Esse processo aumenta a 

afinidade da superfície dos implantes dentários com a água, incrementa as 

características hidrofílicas e relaciona-se diretamente à energia superficial entre o 

implante e o meio fisiológico (Cochran et al., 2002), além de promover a maior taxa 

de diferenciação de osteoblastos em comparação a superfícies SLA (Zhao et al., 

2007). Estudos in vivo mostram aumento do contato osso-implante com mais 

quantidade de angiogênese e maior torque de remoção, o que indica mais 

estabilidade durante a fase inicial de osseointegração (Ferguson et al., 2006). 
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As superfícies de titânio podem ser obtidas por condicionamento ácido 

simples ou duplo. Em geral, o condicionamento ácido duplo é realizado pela imersão 

dos implantes em soluções de HCl (ácido clorídrico) + H2SO4 (ácido sulfúrico), HNO3 

(ácido nítrico) + HF (ácido fluorídrico), ou apenas em solução de HNO3 (Zhao et al., 

2007). 

No duplo condicionamento ácido, o implante é novamente imerso em solução 

aquosa de HNO3 para estabilizar a camada de TiO2. Tal procedimento potencializa a 

ativação das plaquetas e retém o coágulo de fibrina mais eficientemente do que em 

superfícies lisas, que são eventos importantes em estágios iniciais da integração de 

materiais com os tecidos biológicos in vivo (Di Iorio et al., 2005). 

Vários tipos de laser são estudados para a modificação da superfície, como o 

laser Nd: YAG (ítrio-alumínio dopado com neodímio) (Wang et al., 2014), irradiação 

de UVC (ultravioleta C) ou UVA (ultravioleta A) (Gao et al., 2013), com laser KrF 

(Fluoreto de krypton) (Györgyey et al., 2013) e com laser Er:YAG (ítrio-alumínio 

dopado com érbio) (Ayobian-Markazi et al., 2013). 

Alguns tipos de laser como Nd (YAG, KrF), Er(YAG), além de atuarem no 

processo de limpeza das superfícies são capazes de produzir uma superfície 

rugosa. Estudos sugerem que a superfície resultante da modificação por irradiação 

por feixes de laser resultam em superfície com microcrateras mais regulares. A 

aplicabilidade do laser como meio de tratamento de superfície de implantes 

dentários mostra-se viável, pois representa processo padronizável e relativamente 

fácil, além de limpo, reprodutível e de baixo custo (Wang et al., 2014). 

Implantes com nanotecnologia são aqueles que, durante o processo de 

modificação, apresentam como resultado uma superfície com nanoestruturas, ou 

rugosidades em nível nanométrico. A presença de nanoestruturas é comum à 

maioria das modificações utilizadas no tratamento de superfície dos implantes 

dentários e, mesmo nos primeiros implantes originalmente desenvolvidos pelo Prof. 

P.I Branemark, já era possível encontra-las, resultantes do processo de usinagem. 

Hoje, a nanotecnologia tem encontrado inúmeras possibilidades para a implantologia 

moderna (Wennerberg; Albrektsson, 2000; Li et al., 2014; Zuo et al., 2013; Goldman 

et al., 2014; Tan et al., 2014; Zhuang et al., 2014). 

A melhoria da formação de osso na interface do implante é influenciada pelas 

características nanométricas, que tem a capacidade de induzir a diferenciação de 

células mesenquimais. O processo envolve a criação de materiais na escala 
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nanométrica (1-100 nm). A aplicação da nanotecnologia para superfícies dos 

implantes dentários é explicada pela capacidade das células de interagir com 

superfícies nanométricas (Bressan et al., 2013). 

Devido a biocompatibilidade, biodegradabilidade e bioactividade que 

promovem osteogenese e osteocondutividade, o revestimento com fosfato e cálcio 

(CaP) – tem sido utilizado como nanotecnologia no tratamento de superfície dos 

implantes dentários (He et al., 2013). Esse processo pode ser encontrado associado 

aos processos subtrativos de tratamento de superfície, como no duplo 

condicionamento ácido ou no jateamento associado a condicionamento ácido. Vários 

estudos sugerem que as células apresentam mais afinidade ao CaP do que a outros 

substratos, tais como metais ou polímeros (Bucci-Sabattini et al., 2010). Além disso, 

a nanotopografia foi capaz de induzir a diferenciação celular com maior taxa de 

atividade da fosfatase alcalina (Zambuzzi et al., 2014).  

 

 

2.3 Osseointegração 

 

 

2.3.1 Conceito 

 

 

A osseointegração foi definida, em 1969, por P.I Branemark, como uma 

conexão direta, estrutural e funcional entre osso vital organizado e a superfície de 

um implante de titânio capaz de receber carga funcional (Albrektsson et al., 1981). 

Albrektsson et al. (1986), complementaram o conceito da osseointegração como: 

Fixação rígida de material aloplástico no osso, que é obtida e mantida sob cargas 

funcionais e clinicamente assintomática. 
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2.3.2 Requisitos para a osteointegração 

 

 

Os principais requisitos são necessários ao efetivo processo de 

osteointegração: 

Material do implante: o titânio comercialmente puro (Ticp) tem excelente 

biocompatibilidade e propriedades mecânicas adequadas. A resistência do titânio 

tem direcionado os fabricantes a usarem liga desse material para melhorar essa 

propriedade, visto que os implantes fabricados em titânio puro apresentam módulos 

de resistência inferiores aos fabricados com ligas compostas de titânio (Schenk; 

Buser, 1998). A ASTM (American Society for Testing and Materials) elaborou 

classificação padrão para o titânio puro e algumas ligas vendidas comercialmente. 

Os graus de 1 a 4 definem o titânio comercialmente puro, enquanto os demais 

definem algumas ligas com grande aplicação industrial. A liga metálica mais utilizada 

é a de grau 5, composta por alumínio e vanádio (Ti6Al4V), na proporção de 90% de 

titânio, 6% de alumínio e 4% de vanádio, para dar mais resistência, dureza e 

aumentar o módulo de elasticidade (Sykaras et al., 2000). Recentemente, a liga 

homogênea de titânio-zircônio (TiZr) foi introduzida para melhorar a resistência à 

tração dos implantes de menor diâmetro. O sucesso clínico e a taxa de 

sobrevivência de 12 meses foram semelhantes aos implantes de titânio grau 4 

(Quirynen et al., 2014). 

Desenho do implante: é muito importante, para aumentar a superfície de 

contato com o tecido ósseo, bem como favorecer a estabilidade primária já no ato 

cirúrgico de instalação. Essa macrogeometria dos implantes dentários compreende 

também formato e espaçamento das roscas, pois elas influenciam diretamente na 

estabilidade primária, compressão óssea e velocidade de inserção no alvéolo ósseo; 

deve ser selecionada conforme as particularidades de cada caso (Stadlinger et al., 

2012). 

Superfície do implante: também pode ser denominada de microgeometria do 

implante dentário e é responsável por interagir biologicamente em níveis 

microscópicos com o tecido ósseo, por meio de adesão e fixação das células 

responsáveis pelo processo da osseointegração. Além disso, os tratamentos de 

superfície dos implantes reduzem consideravelmente o tempo de integração 

(Albrektsson; Wennerberg, 2004). 
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Leito ósseo receptor: a avaliação da qualidade e da quantidade de tecido 

ósseo é de extrema importância para o planejamento e o sucesso da reabilitação 

com implantes dentários. A qualidade óssea, presente na maxila ou na mandíbula, 

pode ser classificada em quatro tipos principais, segundo Lekholm e Zarb: osso tipo 

1: osso alveolar constituído em sua maioria de osso cortical denso; osso tipo 2: osso 

cortical espesso que envolve núcleo de osso medular; osso tipo 3: osso cortical fino, 

com núcleo de osso medular trabeculado; osso tipo 4: osso cortical fino com núcleo 

de osso medular de baixa densidade – o mais frágil tipo de tecido ósseo, que pode 

ser encontrado na região maxilar (Schenk; Buser, 1998).  

Estabilidade primária e carga adequada: a estabilidade primária deve 

neutralizar todos os micromovimentos entre o implante e os tecidos circundantes. A 

preparação cirúrgica deve ser criteriosa e respeitada a qualidade óssea presente por 

meio de fresagem de forma escalonada, controle da velocidade e do calor gerado no 

momento dessa fresagem, para que na instalação do implante dentário obtenha-se 

carga primária o mais próximo do ideal para cada fabricante, entre 35 a 45N. Para a 

carga adequada deve ser considerado não só o tamanho, como também a direção 

das forças. Para alguns casos, a carga funcional é mais bem distribuída com uso de 

estrutura metálica, enquanto outros casos exigem período mais prolongado de 

cicatrização óssea (Schenk; Buser, 2000). 

Técnica cirúrgica: as novas tecnologias dos materiais e instrumentais não 

substituem a adequada técnica cirúrgica de inserção do implante dentário, sem 

traumatismo de tecidos moles e duros. Durante o processo escalonado de fresagem 

do leito ósseo, a temperatura não pode ultrapassar 42°C para não ocorrer a 

desnaturação das proteínas do osso, o que resulta numa necrose óssea superficial. 

A irrigação abundante com soro fisiológico, o controle do tempo, da velocidade da 

fresagem e respeito ao tempo útil das brocas são necessários para evitar esse 

aquecimento. Os cuidados com o tecido mole, conforme requisitos básicos de 

incisão e divulsão sem dilacerar as bordas, aliados à sutura correta são 

extremamente desejáveis para o completo sucesso da cirurgia (Block; Kent, 1990). 
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2.3.3 Processo de reparo 

 

 

O osso é gerado por dois mecanismos: formação óssea endocondral e 

intramembranosa. A formação intramembranosa, ou reparo primário, requer a 

diferenciação das células mesenquimais em osteoblastos, que produzem tecido 

osteóide-mineralizado para formar o osso. Esse tipo de formação óssea ocorre na 

calvária, na maioria dos ossos da face e na clavícula. A osseointegração pertence à 

categoria de reparo ósseo primário. O processo de reparo constitui-se em cascata 

de eventos fisiológicos em que a indução da formação óssea na interface cirúrgica 

reflete mais alteração no ambiente celular. Esses eventos cruciais envolvem três 

fases: inflamatória, proliferativa e de maturação (Schenk; Buser, 2000). 

 

 

2.3.3.1 Primeira fase: fase inflamatória 

 

 

O contato das plaquetas com a superfície do implante causa a liberação de 

grânulos intracelulares que resultam no tampão hemostático. As plaquetas 

continuam a degranular, e fatores responsáveis pelo aumento da permeabilidade 

vascular contribuem com a resposta inflamatória que acompanha a lesão tecidual. O 

processo inicial, principalmente mediado por neutrófilos, atinge seu pico máximo de 

concentração nos primeiros 3 a 4 dias. A função dessas células é primeiramente 

fagocitose e digestão de restos tissulares que é complementada por macrófago ao 

redor do quinto dia e permanecem até a sequência reparativa. (Schenk; Buser, 

2000). 

 

 

2.3.3.2 Segunda fase: fase proliferativa 

 

 

Quando ocorre a neovascularização com o desenvolvimento microvascular 

das adjacências do tecido ósseo, como também a formação do tecido conjuntivo 

imaturo por meio da ativação, proliferação e diferenciação celular. As células locais 
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inflamatórias proliferam no interior da ferida e iniciam a formação de colágeno. A 

combinação do estado de hipóxia do tecido de granulação na formação pelo 

colágeno, rede de capilares e certas citocinas, é responsável pelo estímulo da 

angiogênese. Células mesenquimais indiferenciadas do local iniciam sua 

diferenciação em fibroblasto, osteoblasto e condroblasto. Essas células produzem 

matriz extracelular composta de colágeno, glicosaminoglicanas, glicoproteínas e 

glicolipídeos.Tecido fibroso inicial e substâncias básicas são depositados e, 

eventualmente, formam calo fibrocartilaginoso. O osso inicial depositado é formado 

ao acaso, e a formação do osteóide domina claramente o processo de reparo dessa 

fase até 4 a 6 semanas de cirurgia (Schenk; Buser, 2000). 

 

 

2.3.3.3 Terceira fase: fase de maturação 

 

 

Os osteoblastos diferenciados secretam matriz colagenosa e contribuem para 

sua mineralização. O osso do tipo osteóide, no interior da matriz do tecido conjuntivo 

vascularizado, depositado na interface cirúrgica do implante é chamado de osso 

entrelaçado. O carregamento sobre os implantes estimula a transformação de osso 

entrelaçado para osso lamelar; que é um osso organizado, disposto com arquitetura 

haversiana. Com o passar do tempo mostra um padrão de lamelas concêntricas bem 

organizadas com formação de ósteons. Em circunstâncias normais, o reparo dos 

implantes é usualmente associado com redução da altura vertical da margem do 

osso alveolar de aproximadamente 0,5 a 1,5 mm durante o primeiro ano após a 

instalação do implante (Schenk; Buser, 2000).  

 

 

2.4 A influência da superfície do implante na osseointegração 

 

 

As características físico-químicas da superfície influenciam proliferação, 

diferenciação celular, síntese da matriz extracelular, produção de fatores locais; 

além de promover mais rapidamente a formação do osso, com mais estabilidade, 
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durante o processo de osteointegração, o que permite a colocação mais rápida de 

carga no implante (Huang et al., 2005).  

O grau de reparação óssea nas fases iniciais é crítico para a determinação da 

estabilidade mecânica do implante e o tempo da osseointegração com implantes 

dentários, sem modificações de superfície, é geralmente de 16 a 24 semanas 

(Wennerberg; Albrektsson, 2000). Com tratamento de superfície, o tempo pode ser 

reduzido para 6 a 8 semanas, considerada uma vantagem clínica de curto período 

de espera para colocar carga no implante. Também é especialmente indicado para 

casos em que há comprometimento do metabolismo ósseo local ou sistêmico, por 

exemplo, na presença do osso tipo 4 e em paciente com diabetes mellitus (Klein et 

al., 2010; Rosa et al., 2013). 

 

 

2.4.1 Características dos tratamentos de superfície dos implantes 

 

 

As características da superfície, obtidas com diferentes tratamentos, 

dependem do tipo da partícula utilizada, da dureza, do tamanho, da velocidade de 

impacto, da temperatura, das concentrações e do tempo de exposição das 

substâncias. Cada fabricante tem seu método próprio para obter a característica 

superfícial desejada (Rosa et al., 2013). 

 

 

2.4.2 Modificação da rugosidade 

 

 

Diferentes processos de fabricação modificam a rugosidade da superfície e 

resultam na formação de relevos, em escalas mensuráveis: macrométricas, em 

milímetros (mm); micrométricas, em micrômetros (µm); submicrométricas, acima de 

100-150 nanômetros (nm) e inferiores a 1 µm; e nanométrica (nm) (Webster et al., 

2005). A influência dessas estruturas na osteointegração têm sido tema de várias 

publicações e estudos nos últimos anos. 

A microtopografia do implante estimula a formação óssea, por gerar ambiente 

tridimensional favorável às interações célula-célula e célula-matriz extracelular. O 
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aumento gradual da microtopografia, em células osteogênicas cultivadas, reduz a 

proliferação e aumenta a diferenciação celular, do que resultam níveis elevados de 

atividade de fosfatase alcalina (ALP) e de síntese de osteocalcina (Schwartz et al., 

2009; Perroti et al., 2013; Chen et al., 2014). Observa-se também aumento na 

produção de fatores de crescimento que promovem a osteogênese (TGF-β1) (Boyan 

et al., 2003). Ainda, diminui fatores de necrose local (TNF-α) como também aumenta 

a produção de fosfatase alcalina e expressão de adesão de proteína (integrina α3β1) 

(Pivodova et al., 2013; Lai et al., 2014). Também diminui as moléculas que reduzem 

a formação e a atividade de osteoclastos, como a osteoprotegerina (OPG), 

secretada por osteoblastos (Bang et al., 2014). Outros estudos mostram sinergismo 

em respostas teciduais a associações de micro e submicrotopografias (Schwartz et 

al., 2007; Klein et al., 2013). 

As atividades celulares são também influenciadas pela nanotopografia (Thalji 

et al., 2013). De fato, as complexas interações célula-matriz substrato ocorrem na 

escala nanométrica e estão associadas aos eventos de sinalização celular por meio 

de transdução de sinais. Diferentes vias de sinalização celular regulam os 

fenômenos de adesão, migração, diferenciação e expressão gênica em células da 

linhagem osteoblástica (Daw et al., 2013; Zambuzzi et al., 2014). Diferentes 

nanotopografias podem influenciar a adsorção de proteínas, a adesão celular, a 

proliferação celular, síntese e secreção de moléculas da matriz extracelular e, 

consequentemente, o processo de formação tecidual in vitro (De Oliveira; Nanci, 

2004; He et al., 2013). 

 

 

2.4.3 Modificação química e da energia de superfície 

 

 

A modificação química da superfície com diversos tipos de condicionamento 

ácido e revestimento de móleculas como BMP (proteína óssea morfogenética), fator 

de crescimento, laminina, cálcio, fosfato e/ou outros íons altera a energia da 

superfície e proporciona meios de interação e funções celulares específicas 

(Goldman et al., 2014). 

A energia da superfície está relacionada com a afinidade da superfície com a 

água. Algumas alterações da superfície resultam em modificações químicas, 
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melhorando a energia da superfície. Quanto mais elevado o nível de energia, mais 

hidrofílica é a superfície, característica que demonstra mais afinidade por adsorção 

de átomos e moléculas. Assim, em teoria, implantes que possuem superfície com 

maior índice de energia superficial apresentarão valores de osseointegração 

superiores, se comparados a implantes com energia superficial baixa (Ayobian-

Markazi et al., 2013). 

Por todas essas modificações resultantes de cada tipo de tratamento de 

superfície, a descrição apenas do seu nome não define as características físico-

quimicas da superfície. Esta caracterização deve ser realizada corretamente, de 

forma a possibilitar a definição dos aspectos físico-químicos resultantes do processo 

de fabricação do tratamento de superfície de cada sistema (Wennerberg; 

Albrektsson, 2010). 

 

 

2.4.4 Caracterização do tratamento de superfície 

 

 

A correta caracterização da rugosidade da superfície dos implantes pode ser 

realizada por meio da luz do interferômetro ou do perfilômetro óptico e/ou 

microscópio de força atômica (Albrektsson; Wennerberg, 2004; Liu et al., 2013). A 

caracterização da rugosidade do implante com roscas deve ser aferida com 

mensurações do topo, vale e flancos das espiras. Além disso, a caracterização deve 

ser avaliada de acordo com a descrição dos paramêtros das rugosidades, que são: o 

desvio da média aritmética da altura da rugosidade (Ra), a área de superfície (Sa), a 

densidade de rugosidades (Sds), que é o número de picos por unidade de áre, e dos 

paramêtros hibridos (Sdr), que representa a relação entre a área da superfície 

tratada e uma referência plana (Wennerberg; Albrektsson, 2009). 

O ângulo de contato caracteriza a afinidade da superficie com a água por 

meio de um líquido de teste (água destilada). Os ângulos de contato são medidos 

em implantes de titânio por meio de um instrumento. A água destilada é depositada 

sobre a superfície do implante e imediatamente fotografada por meio de microscópio 

óptico acoplado à câmera (Figura 2.17) (Ayobian-Markazi et al., 2013). 

A caracterização qualitativa da superfície é realizada por meio do microscópio 

eletrônico de varredura – MEV, que avalia o padrão de distribuição do tratamento de 
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superfície ao longo do corpo do implante, podendo ter resultado uniforme ou não. A 

presença de elementos químicos é detectada por meio da espectroscopia de energia 

(EDS), a qual avalia a presença de carbono, Al2O3, entres outros elementos 

remanescentes do processo de fabricação que podem interferir no processo de 

osseointegração. Além disso, identifica-se presença de flúor, cálcio, fosfato, entre 

outros revestimentos, propositalmente para melhorar o processo de osseointegração 

(Müeller et al., 2003; He et al., 2013; Oliveira et al., 2014; Uchiyama et al., 2014). 

Mesmo assim, a interpretação da resposta dos tecidos em relação às 

modificações das superfícies é complexa, pois após alterar a rugosidade da 

superfície, a composição química e a energia também são alteradas mesmo que 

esse efeito não seja planejado. Além disso, quando a microtopografia da superfície é 

alterada, a nanotopografia da mesma superfície também sofre mudanças 

(Wennerberg; Albrektsson, 2009). 

 

 

2.4.5 Mecanismo de interação das células com a superfície dos implantes 

 

 

Compreender o modo pelo qual as células interagem com os materiais é tema 

importante na área da engenharia de tecidos e dos biomateriais. Na 

osseointegração, as células ósseas aderem à superfície do implante por meio da 

matriz extracelular (MEC), compostas por proteínas e proteoglicanos. As interações 

entre a célula e a superfície definem a qualidade da interface da célula-implante e do 

tecido-implante. Após alguns segundos de contato entre a superfície e o fluído 

intersticial, a superfície torna-se revestida por água e proteínas. Assim, as células 

percebem as características da superfície através desta camada adsorvida da MEC 

(Anselme et al., 2010). 

As primeiras células ósseas aderem por meio de interações físico-químicas, 

tais como: forças iônicas e as forças de Van der Waals. As moléculas-chave no 

processo de adesão são os receptores da membrana celular, chamados integrinas – 

subunidade alfa (α) e beta (ß), que formam receptores específicos para as 

sequências de aminoácidos, como o ácido arginina-glicina-aspártico (RGD), 

presente em muitas proteínas da MEC (Lai et al., 2014). 
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Esses receptores de integrina atuam como interface entre os compartimentos 

intra e extracelular. No lado extracelular, eles interagem com a MEC; no lado 

intracelular, interagem com as moléculas do citoesqueleto e com moléculas de 

sinalização aos locais de adesão, chamados adesões focais. Após adesão e 

espalhamento, as células garantem a forma estável, mantida por fibras de actina por 

todo o corpo celular. Se necessário, as células são capazes de migrar, a fim de 

encontrar lugar mais adequado para o seu desenvolvimento. Com a migração, elas 

se dividem e proliferam em toda a superfície (Ingber, 2006). 

Além disso, as células interagem de forma diferente em relação à topografia 

da superfície. Nos implantes com superfície usinada, as células tendem a aderir, 

pela orientação paralela aos riscos decorrentes ao processo de usinagem 

(característica anisotrópica). Esse fenômeno é chamado "orientação de contato" e foi 

observada apenas in vitro. Vários estudos mostram que os filipódios são ferramentas 

da célula para explorar os arredores da superfície, antes da sua migração para a 

área (Fujita et al., 2009). Na superfície rugosa, as células aderem-se e proliferam ao 

longo de toda a extensão da superfície (característica isotrópica). Note-se que as 

células são capazes de identificar e distinguir entre superfícies côncavas e 

convexas; inclusive aderem e migram mais sobre as estruturas convexas, do que 

sobre as côncavas (Park et al., 2009). Todas essas interações bioquímicas e 

mecânicas são transferidas por transdução de sinal para o núcleo, que induz à morte 

celular, por meio de apoptose, se a aderência não foi possível; ou a crescimento e 

diferenciação celular, se adesão e espraiamento celular foram alcançados (Fujita et 

al., 2009; Park et al., 2009). 

 

 

2.5 Formas de avaliação 

 

 

A avaliação da resposta do tecido ósseo aos diferentes tratamentos de 

superfície dos implantes dentais pode ser realizada por diversos tipos de estudos 

científicos, como avaliações clínicas da perda de osso marginal, tempo de 

sobrevivência do implante e biópsia, estudos in vivo, como avaliação histológica, 

histomorfométrica e análise do torque de remoção do implante (Wennerberg; 

Albrektsson, 2009). Os estudos in vitro são amplamente utilizados para a avaliação 
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da interação das células ósseas, vasculares ou de fibroblastos com os diferentes 

tratamentos de superficie do titânio, em relação a: adesão, proliferação e 

diferenciação celular (Anselme et al., 2010). 

Cada tipo de estudo científico tem diferentes potenciais de influenciar práticas 

clínicas devido a aspectos metodológicos do seu delineamento. A escolha do tipo de 

estudo mais adequado deve ser baseada no objetivo da pesquisa e em fatores 

práticos, como questões éticas, amostra, tempo, custos e recursos disponíveis. A 

pesquisa laboratorial in vitro é relacionada aos tipos de estudo mais rápido, prático, 

sensível, seguro, eficiente e com bom custo benefício, porém com baixo potencial de 

estabelecer evidências diretamente aplicáveis à prática clínica (Forrest; Miller, 2001). 

 

 

2.5.1 Metodologia dos estudos in vitro de tratamento de superfície em modelo de 

osteointegração 

 

 

2.5.1.1 Protótipo de estudo e meio de cultura 

 

 

A maioria dos estudos que avaliam a interação celular utilizam discos de 

titânio com os seus respectivos tratamentos de superficie submetidos a análise em 

meio líquido de cultivo (Klein et al., 2013). A utilização do implante, em forma de 

parafuso é o protótipo de estudo ideal, pois é o que mais se aproxima da aplicação 

clínica, embora a metodologia se torne mais dificil (Liu et al., 2013). 

Em modelos de estudos que avaliaram os implantes no formato original do 

parafuso, utilizou-se meio de cultura semissólido com 0,5% de Ágar com bons 

resultados (Conserva et al., 2013; Liu et al., 2013). 

 

 

2.5.1.2 Tipo de célula 

 

 

Vários tipos de células são utilizados, como as linhagens de células primárias  

ou permanentes. As células primárias são extraídas a partir de tecido normal e 
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saudável. Seu fenótipo é muito próximo de células do tecido original e, em geral, 

mais difíceis de cultivar in vitro. As linhagens de células permanentes são extraídas 

pela imortalização de células primárias ou derivadas de tumores ósseos. A principal 

vantagem dessas células é a alta capacidade de proliferação, no entanto o fenótipo 

pode ser ligeiramente diferente do tecido original (Anselme et al., 2010). Por outro 

lado, as células mesenquimais têm sido utilizadas e foram consideradas mais 

sensíveis que os osteoblastos na liga Ti6Al4V com tratamento de superfície 

(Calzado-Mart et al., 2014). 

 

 

2.5.1.3 Adesão celular 

 

 

Para avaliação da adesão celular, a microscopia eletrônica de varredura e os 

ensaios de imunofluorescência foram os métodos mais utilizados. A avaliação 

quantitativa da taxa de adesão celular foi calculada em relação a porcentagem entre 

a área de adesão celular com a mesma área do implante sem célula (Liu et al., 

2013). E o estágio da adesão e o espraiamento celular foram avaliados 

qualitativamente em células esféricas, com filipódios, com filipódios e lamelipódios, e 

células espraiadas (Conserva et al., 2013) . 

 

 

2.5.1.4 Viabilidade e crescimento celular 

 

 

A quantificação celular é utilizada para definir a viabilidade celular e as 

condições de crescimento. Existem duas maneiras de quantificar células em cultura, 

na forma direta, o método mais utilizado é a contagem em câmara de Neubauer, 

com contagem direta do número de células; na indireta, quantificam-se 

determinadas estruturas celulares, como proteínas, ou pela medição do metabolismo 

celular. Existem muitas técnicas baseadas no metabolismo celular ou até mesmo na 

dosagem de macromoléculas presentes na célula, como as proteínas ou o DNA 

(Freshney, 2010). 
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Dentre as formas indiretas de contagem celular, o teste de brometo 3 – [4,5-

dimetil-tiazol–2-il]–2,5–difenil-tetrazólio] baseia-se na redução do MTT, um sal 

tetrazólico, pela desidrogenase mitocondrial de células viáveis para obter como 

produto o azul de Formazan. O ensaio mede a respiração celular, que é proporcional 

à quantidade de Formazan produzida e ao número de células viáveis em cultura. A 

vantagem desse método é a contagem somente do número das células viáveis 

(Mosmann, 1983). 

 

 

2.6 Estudos comparativos do tratamento de superfície comercialmente 

disponível 

 

 

2.6.1 Estudos in vivo comparativos do tratamento de superfície comercialmente 

disponível  

 

 

Em tratamentos de superfícies comercialmente disponíveis dos implantes 

tratados com jateamento e partículas de hidroxiapatita, duplo condicionamento ácido 

e jateamento mais condicionamento ácido, os respectivos valores de Ra foram de 

0,76, 0,80 e 2,10 µm. Os implantes foram avaliados por 48 meses, com taxa de 

sucesso igual a 100% e perda óssea marginal < 1mm (Mazor; Cohen, 2003). 

O tratamento de superfície experimental com oxidação de Magnésio (Mg) foi 

comparado com superfícies comercialmente disponíveis, por duplo condicionamento 

ácido e oxidação anódica. Os respectivos valores de Sa foram: de 0,69; 0,72; 1,35 

µm. Após 3 e 6 semanas, os implantes com superfície modificada por oxidação de 

Mg mostraram maior torque de remoção e contato ósseo significativamente maior 

com relação ao duplo condicionamento ácido e sem diferença estatistica 

significativa, quando comparado à oxidação anódica  (Sul et al., 2006). 

Estudos clínicos e in vivo mostraram que a resposta óssea foi influenciada 

pela rugosidade da superfície do implante na escala micrométrica. Uma superfície 

com a Sa de 1-2 µm tem mostrado melhores resultados (Wennerberg; Albrektsson, 

2009). Estudos demonstraram que os implantes de titânio, com correta rugosidade, 

podem melhorar o contato osso-implante. Por outro lado, o aumento da rugosidade 
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da superfície, com Sa acima de 2 µm, provoca redução do contato osso-implante, 

diminuindo o valor de torque de remoção. Há também algumas indicações de que as 

respostas ósseas são influenciadas pela alteração da superfície em nível 

nanométrico (Wennerberg; Albrektsson, 2010). 

 

 

2.6.2 Estudos in vitro comparativos do tratamento de superfície comercialmente 

disponível 

 

 

Quando estudos in vitro compararam diferentes tratamentos de superfície 

comercialmente disponíveis e seus efeitos biológicos nas células ósseas, vários 

resultados foram encontrados. Liu et al. (2013) mostraram diferentes resultados em 

relação à adesão celular em superfícies comercialmente disponíveis, a partir de 

quatro sistemas de implantes dentários: duplo condicionamento ácido com 

revestimento de cálcio e fosfato (A); duplo condicionamento (B); oxidação anódica 

(C); jateamento e condicionamento ácido; (D) com a proteção de nitrogênio, mantido 

em meio fisiológico. Os valores da rugosidade em relação ao flanco, topo e vale dos 

respectivos implantes foram: 0,4; 0,6; 0,5 µm (A); 1,6; 1,7; 1,5 µm (B); 1,3; 0,5; 0,8 

µm (C); 1.9; 1,5; 1,3 µm (D). A rugosidade mais uniforme entre o flanco, topo e vale 

dos implantes do sistema B e D foi responsável pela maior taxa de adesão. 

Foram também estudados seis tratamentos de superfície comercialmente 

disponíveis: usinado (A), jateamento (B e C), duplo condicionamento ácido (D), SLA 

(E) e oxidação anódica (F). Os respectivos valores de Sa 0,81 (A); 0,72 (B); 3,2 (B); 

0,86 (D); 2,93 (E); 0,76 (F) µm. Todos os implantes testados suportaram adesão, 

proliferação e diferenciação celular, sem efeitos de citotoxicidade. A morfologia 

celular nos tempos de 6, 24 e 72 horas foi influenciada pelo tratamento de superfície 

de jateamento que alterou a rugosidade da superfície em nível micrométrico (C). 

Células Saos-2 proliferaram mais rapidamente nas superfícies com jateamento. 

Superfícies usinadas mostraram menos proliferação celular na observação por meio 

do MEV. A superfície com jateamento mostrou maiores valores da atividade 

fosfatase alcalina (Conserva et al., 2013).  

A nanotopografia da superfície Ossean-Intra-Lock® foi avaliada em dois 

estudos. O primeiro foi comparado com superfície modificada apenas por jateamento 
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e condicionamento ácido, e os resultados mostraram melhor comportamento celular 

na superfície Ossean®, com níveis mais elevados de diferenciação celular (Bucci-

Sabattini et al., 2010). O segundo estudo foi comparado com os tratamentos de 

superfície: jateamento e condicionamento ácido, duplo condicionamento ácido e 

usinado. Tanto a superfície Ossean® como a aquela com jateamento e 

condicionamento ácido apresentaram nanotopografia e foram capazes de induzir 

fosfatase alcalina. Só que a fosforilação de FAK foi significativa apenas para a 

superfície com jateamento e condicionamento ácido, sugerindo que as vias de 

sinalização que envolve FAK podem fornecer marcadores importantes para o 

reconhecimento de estruturas nanométricas para adesão celular. No entanto, a 

importância da nanotopografia e a composição química da superfície na interação 

celular ainda devem ser determinadas (Zambuzzi et al., 2014). 

 

 

2.6.3 Estudos comparativos dos tratamentos de superfícies dos implantes fabricados 

no Brasil 

 

 

O Brasil é atualmente um dos maiores mercados de implantes do mundo. A 

produção de implantes mundial é estimada em 2 milhões de unidades por ano, das 

quais 79% são fabricadas no Brasil. Além disso, algumas dessas empresas 

exportam seus implantes para a América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, 

Ásia e Oriente Médio. Devido ao baixo preço de seus implantes, eles podem se 

tornar muito competitivos no mercado mundial, se a qualidade de produção 

corresponder à dos principais fornecedores do mercado internacional. No entanto, 

muito pouco foi publicado sobre estudos comparativos das características físico-

químicas das superfícies dos sistemas de implantes brasileiros (Rosa et al., 2012). 

Rosa et al. (2013) avaliaram a rugosidade dos tratamentos de superfície de 

cinco empresas brasileiras (Bonelike-HE e Bonelike-CM - Biomet 3i do Brasil®; SIN-

HE e SIN-SW - SIN®; Master Actives porous e Vulcano - Conexão®; Titamax 

medular, Titamax Cortical e Titamax-EX - Neodent® e Titaniumfix®), comparada à de 

tratamentos de superfície correspondentes de empresas internacionais (SLA 

Implante SLA - Straumann, Osseotite - Biomet 3i, TiUNite-Nobel Biocare). Os valores 

da rugosidade da superfície variaram consideravelmente em relação aos implantes 
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de referência. Os valores mais baixos foram observados no grupo de implantes 

submetidos a jateamento e condicionamento ácido e apenas condicionamento ácido; 

os maiores valores foram obtidos no grupo tratado com duplo condicionamento ácido 

e oxidação anódica. Além disso, foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas da rugosidade da superfície entre os lotes dos implantes de todas as 

empresas nacionais, o que indica uma variação substancial na topografia do 

implante de um lote para outro. Neste estudo não foi avaliada a interação celular que 

pode ser influenciada por essas diferentes características das superfícies dos 

implantes nacionais. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Frente à revista de literatura, propusemo-nos a comparar in vitro a influência 

dos tratamentos de superfície de quatro tipos de implantes dentários disponíveis 

comercialmente no Brasil, no processo de interação com as células ósseas.  

1- Caracterizar qualitativamente os tratamentos de superfície de quatro 

implantes dentários em relação à topografia. 

2-  Comparar a interação das células ósseas com as diferentes 

características físico-químicas dos tratamentos de superfície dos quatro 

implantes dentários em relação a: adesão, viabilidade celular e 

crescimento celular. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Implantes 

 

 

Implantes comercialmente disponíveis de três empresas foram doados pelos 

fornecedores: Intra-lock®, nano superfície ossean™ (3,75 x 10 mm Boca Raton, 

Flórida, Estados Unidos); SIN®, superfície ativada (3,75 x 10 mm - SIN Sistema de 

Implantes, São Paulo-SP, Brasil); Conexão, superfície Porous® e Actives Vulcano® e 

Porous (3,75 × 10 mm, Conexão Sistemas de Próteses, Arujá - SP, Brasil). 

O comprimento dos implantes das diferentes empresas foi padronizado para a 

finalidade de comparação. Os tipos de tratamentos de superfície foram nomeados 

como superfícies: A, B, C e D para facilitar o entendimento (Tabela 4.1): 

A – jateamento, associado a condicionamento ácido com revestimento de 

cálcio e fosfato, 

B - duplo condicionamento ácido,  

C - condicionamento ácido,  

D - oxidação anódica. 
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Tabela 4.1 – Descrição dos implantes utilizados no estudo (marca, nome da superfície no 

experimento e no tratamento, descrição do implante, largura (mm), comprimento 

(mm), identificação no catálogo e número de amostras usadas no experimento). 

 

Marca 

Nome da superfície no 

experimento e no 

tratamento 

Implante Amostras 
Largura 

(mm) 

Compri-

mento 

(mm) 

Identificação 

no catálogo 

Intra-lock® 

(A) 

Nano superfície 

ossean™ (jateamento + 

condicionamento ácido + 

revestimento de CaP) 

 

HEX 

Blossom 

 

18 

 

3,75 

 

10 

 

3.7510HBSD 

SIN
®
 (B) 

Superfície ativada 

(duplo condicionamento 

ácido) 

Strong 

SW HE 
28 3,75 10 SCW3710 

Conexão
®
 1 

(C) 

Porous 

(condicionamento ácido) 

Master 

Porous 

Grip 

23 3,75 10 51971099 

Conexão
®
 2 

(D) 

Actives Vulcano 

(bio anodizada) 

Master 

Actives 

Grip 

23 3,75 10 52971099 

 

 

4.2 Caracterização dos tratamentos de superfície dos implantes 

 

 

Todos os implantes foram retirados de sua embalagem original, utilizando a 

chave curta de instalação para contra-ângulo específico de cada sistema, para se 

evitar o contato com a superfície do implante e foram manipulados com pinça de 

titânio estéril. Paramentação básica, com uso de gorro, óculos de proteção, 

máscara, avental descartável e luvas de látex estéril foi utilizado em todos os 

procedimentos. 

 

 

4.2.1 Caracterização quantitativa do tratamento de superfície 

 

 

Os dados da rugosidade das superfícies foram utilizados de acordo com as 

mensurações anteriormente relatadas nos estudos de Rosa et al.(2013) e Zambuzzi 

et al. (2014), de acordo com a Tabela 4.2 
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Tabela 4.2- Descrição nos trabalhos anteriores das rugosidades dos tratamentos de superfície 

estudados. (Estudos, protótipo de estudo, nome da superfície comercialmente 

disponível, equipamento utilizado para caracterização e resultados Sa, Sds, Sdr) 

 

Estudo 
Protótipo 

de estudo 

Superfície 

comercialmente 

disponível 

Equipamento 

utilizado para a 

caracterização 

 

Resultados da 

caracterização 

 

Sa 

 

Sds 

(mm²) 

 

Sdr 

(%) 

Zambuzzi 

 et al., 

2014 

Disco de 

titânio 

Nano superfície 

ossean™- Intra-

lock® System 

International 

MFA Interferômetro 7,16 

(nm) 

0,99 

(µm) 

206,4 18,89 

Rosa et al., 

2013 

Implante Superfície ativada - 

SIN 

Interferômetro 1,01 

(µm) 

165,05 

 

92,67 

Rosa et al., 

2013 

Implante Porous 

Conexão 

Interferômetro 0,55 

(µm) 

183 

 

42,83 

Rosa et al., 

2013 

Implante Actives Vulcano 

Conexão 

Interferômetro 1,26 

(µm) 

203,85 

 

199,13 

 

MFA = Microscópio de força atômica; Sa = desvio da média aritmética da altura; Sds (mm²) 

densidade; Sdr (%) parâmetro híbrido. 

 

 

4.2.2 Caracterização qualitativa do tratamento de superfície  

 

 

A caracterização qualitativa dos tratamentos de superfície foi avaliada por 

meio do microscópio eletrônico de varredura no Laboratório Especial de Laser em 

Odontologia (LELO), do Departamento de Dentística, da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo. 

Cada implante foi fixado no stub com fita adesiva de carbono dupla face. Um 

espécime de cada tipo de implante foi analisado, e as características da topografia 

das superfícies foram avaliadas qualitativamente por microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) de emissão de campo (Leo 430 SEM, Leo Ltda., Cambridge, UK) 

operado a 20 kV, com aumento  original de 10 x e 500 x (Conserva et al., 2013). 

 

 



51 
 

4.3 Cultivo celular 

 

 

O cultivo celular foi realizado no Laboratório de Pesquisa Básica “Edmir 

Matson” do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, sob a supervisão da Prof.a Dr.a Márcia Martins Marques.  

O descongelamento celular foi realizado nas alíquotas congeladas em 

nitrogênio líquido e crioprotegidas por dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Aldrich, St 

Louis, MO, EUA) de linhagem de células osteoblasto-símile denominada OSTEO-1 

obtidas a partir de osso parietal de ratos recém-nascidos (Deboni et al., 1996), 

descongeladas em banho de água a 37ºC por 2 minutos. Essa suspensão de células 

foi diluída 10x em tubo de ensaio contendo meio de cultivo DMEM (Invitrogen/Gibco, 

Grand Island, NY, EUA) suplementado com 15% de soro fetal bovino – SFB 

(Invitrogen/Gibco, Grand Island, NY, EUA), 100U/mL de penicilina (Invitrogen/Gibco, 

Grand Island, NY, EUA), 100µg/mL de estreptomicina (Invitrogen/Gibco), 2mM de L-

glutamina (Invitrogen/Gibco) e 2mM de aminoácidos não essenciais 

(Invitrogen/Gibco). 

Após centrifugação dos tubos de ensaio a 300g por 5 minutos, os 

sobrenadantes foram descartados, e os corpos de fundo foram ressuspensos em 

meio de cultura fresco e transferidos para frascos de cultivo celular de 25cm2 de 

área cultivável. Foram incubados a 37ºC em atmosfera úmida com 5% de CO2 

(Estufa, Forma Series II Water Jacketed CO2 Incubator, Thermo Scientific). 

O subcultivo celular foi realizado quando as monocamadas de células 

atingiram a subconfluência, ou seja, quando cerca de 70% da área cultivável do 

frasco estava coberta por células. Para isso, 5mL do meio de cultura foram 

removidos e reservados em tubo de ensaio, e a monocamada celular foi lavada duas 

vezes com solução de PBS (1X, Tampão Salino-Fosfato pH 7,2; LGC Biotecnologia). 

Para a remoção da monocamada celular, aderida ao fundo do frasco, foi utilizada 

solução de tripsina a 0,25%, contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 1mM 

(Invitrogen/Gibco), por 3 minutos a 37ºC. A tripsina foi inativada pela utilização de 

meio de cultura com SFB reservado anteriormente, e as células em suspensão 

foram transferidas para tubos de ensaio de 15mL e centrifugadas a 300g por 5 

minutos em temperatura ambiente. 
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O sobrenadante foi descartado, e o precipitado de células ressuspenso em 

1mL de meio de cultura fresco. Alíquotas dessa suspensão de células foram 

distribuídas em frascos de 75cm2, com 15 mL de meio de cultivo. Os frascos foram 

novamente mantidos em estufa a 37ºC, em atmosfera úmida de 5% de CO2. Cada 

procedimento de subcultura deu origem a uma nova passagem das linhagens 

celulares. Todos os experimentos foram realizados entre a quinta e a nona 

passagem.  

Procedimentos de cultivo celular foram executados em capela de fluxo 

laminar (Veco, Campinas, SP, Brasil). Em seguida, foram aplicados protocolos de 

manutenção de esterilidade de materiais e soluções utilizadas (Freshney, 2010). 

Vale ressaltar que o crescimento das células foi monitorado diariamente em 

microscópio invertido de fase (Nikon TMS, Nikon, Melville, NY, EUA) e que o meio 

de cultura foi trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o metabolismo celular. 

 

 

4.3.1 Cultura de célula nos implantes 

 

 

Primeiro foi confeccionado um dispositivo de acrílico para imobilização do 

implante no interior da placa de cultivo. Foi confeccionado com uso de caneleta para 

encapar trabalhos escolares. As canaletas foram cortadas no Labcut 1010 - Extec
®
, 

na espessura padronizada de 0,7cm por paquímetro manual – ICE e esterilizados 

em autoclave (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Confecção do dispositivo de acrílico. Canaleta para encapar trabalhos escolares(A). 

Cortadas em Labcut 1010 - Extec
®
(B). Espessura padronizada de 0,7cm por 

paquímetro manual – ICE (C) 

A B C 
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Anteriormente, a biocompatibilidade desse dispositivo de acrílico foi 

comprovada pela ausência de formação de halo de inibição de crescimento celular, 

monitorado diariamente em microscópio invertido de fase (Nikon TMS, Nikon, 

Melville, NY, EUA) (Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2 - Eletronmicrografia de células OSTEO-1 crescidas no fundo da placa de cultivo ao 

redor do dispositivo acrílico. Observe-se a ausência de halo de inibição do 

crescimento celular em microscópio invertido de fase (Nikon TMS, Nikon, Melville, 

NY, EUA) 

 

Posterior à confecção e esterilização do dispositivo acrílico, todos os 

implantes foram retirados da embalagem original, utilizando a chave curta de 

instalação para contra-ângulo de cada sistema para evitar o contato com a superfície 

do implante, e foram manipulados com pinça de titânio (Neodent®) (Figura 4.3), 

paramentação básica em capela de fluxo laminar (Veco, Campinas, SP, Brasil). 

 

 

Figura 4.3 - Pinça de titânio- Neodent
®
 

 

O implante foi acoplado no interior do dispositivo de acrílico, por meio da 

utilização da pinça de titânio – Neodent® esterilizada, que o abre e possibilita o 

posicionamento do implante em seu interior, sem contato algum do implante com 

outra superfície (Figura 4.4). 

Dispositivo 

Células 
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Figura 4.4 – Colocação do implante no interior do dispositivo acrílico. O implante retirado da 

embalagem original, utilizando a chave curta de instalação para contra-ângulo do 

sistema (A). O dispositivo aberto com a pinça de titânio- Neodent
®
 (B). O implante 

sendo posicionado no interior do dispositivo (C). Posicionado no interior dispositivo 

acrílico (D) 

 

Os implantes posicionados no interior do dispositivo foram colocados em 

placas de poliestireno de 12 poços contendo 1mL de DMEM com 15% SFB. O 

concentrado de células numa densidade de 5 x 104 células por poço em 1mL de 

DMEM com 15% SFB foram plaqueadas sobre o corpo dos respectivos implantes. 

Foram submetidas ao cultivo de 24, 48 e 72 horas a 37oC em atmosfera úmida com 

5% de CO2 (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 - Os implantes posicionados na placa. Os implantes no interior do dispositivo colocado 

em placas de poliestireno de 12 poços contendo 1mL de DMEM com 15% SFB (A). As 

células plaqueadas sobre os respectivos implantes numa densidade celular de 5x10
4
 

células / poço (B). Os quatro implantes com as células plaqueadas submetidos ao 

cultivo (C) 

 

O meio de cultura foi trocado ao completar 48 horas, com o intuito de 

mimetizar a solubilidade do tecido vivo, a substituição por meio fresco, sempre 

trocando apenas a metade (1mL) da quantidade total do meio. 

 

 

 

A B C 

A B C D 
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4.3.2 Adesão celular 

 

 

De forma representativa, a adesão celular nas superfícies dos implantes foi 

analisada por meio do MEV após 24 e 72 horas do plaqueamento e foi observado 

aumento  original de 100x, 300x, 500x e 1000x.  

Fixação das amostras: 1 amostra de todos os implantes para cada tempo de 

cultivo foi fixada por 2 horas em glutaraldeído a 2% em solução de cacodilato 0,1M e 

pH 7,2. Em seguida, foram lavadas três vezes em tampão de cacodilato sódio 0,1 M 

com a duração de 5 minutos cada lavagem. As amostras foram deixadas por 20 

minutos em pós-fixador de tetróxido de ósmio 1%. Novamente foram submetidas a 

três lavagens em tampão de cacodilato 0,1 M com a duração de 5 minutos cada 

lavada.  

Desidratação e secagem da amostra: a desidratação foi realizada por meio do 

processo sequencial em etanol de 30% até 100% e submetida à secagem por 20 

minutos em hexamethyldisilane HMDS (Microscopia Eletrônica Sciences, Fort 

Washington, PA, EUA).  

Revestimento com ouro: as amostras foram submetidas à pulverização 

catódica e revestidas com ouro (Sputtering SCD 020, Bal-Tec, Balzers, 

Liechtenstein).  

Posteriormente, as amostras foram fixadas nos stubs com fita de carbono 

dupla face e analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (Leo 430 

SEM, Leo Ltda., Cambridge, UK), na ampliação de 100x, 300x, 500x e 1000. 

A observação da adesão celular na superfície dos implantes foi entre a área 

de adesão celular em relação a mesma área do implante sem célula (Liu et al., 

2013). 

O estágio de adesão e espraiamento celular foram avaliados em relação à 

morfologia das células, a saber: esféricas, filipódios, lamelipódios e espraiadas em 

cada superfície e em cada tempo (Conserva et al., 2013). 
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4.3.3 Viabilidade celular e curva de crescimento 

 

 

A viabilidade celular foi avaliada qualitativamente pela observação do 

crescimento no fundo da placa das células OSTEO-1 e ao redor das espiras dos 

implantes, monitorado diariamente em microscópio invertido de fase (Nikon TMS, 

Nikon, Melville, NY, EUA).  

Os padrões de proliferação foram analisados quantitativamente utilizando os 

resultados da análise da atividade mitocondrial das células submetidas ao teste de 

redução do MTT (3-(brometo de 4,5-dimetiltiazol-2-yl; -2,5-difeniltetrazólio - 

Invitrogen/Gibco). Esse teste quantifica a conversão do MTT, que é solúvel em água, 

em formazan insolúvel.  

A solução de MTT (reagente A) foi preparada com 0,05g do pó de MTT 

dissolvido em 10 mL de PBS (pH 7,2; LGC Biotecnologia). Após os períodos de 24, 

48 e 72h de cultivo, o meio de cultura foi removido e o conjunto implante e 

dispositivo acrílico foi transferido para o poço ao lado contendo adicionados 0,2mL 

da solução de MTT e 1,8mL de DMEM com 15% SFB (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 - Reagente A (0,05g de pó de MTT dissolvido em 10mL de PBS). Após o período de cultivo 

o conjunto implante (A). Dispositivo acrílico foi transferido ao poço ao lado contendo 

adicionado 200µl da solução de MTT e 1800µl de DMEM com 15% SFB (B) 

 

A placa de cultivo foi protegida com papel alumínio e mantida em estufa a 

37ºC, em atmosfera úmida com 5% de CO2 por 4 horas. Após esse período, a placa 

foi levada para o microscópio invertido de fase para confirmar a formação dos 

cristais de formazan. Em seguida, a solução de MTT foi removida, foram adicionados 

2mL por poço da solução de DMSO (Sigma Aldrich) e tampão glicina na proporção 

A B 
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de 4:1 (reagente B). Após a ressuspensão abundante do reagente B sobre os 

implantes, o formazan azul purpúrea foi solubilizado, e o conjunto dispositivo e 

implante foram removidos após 20 minutos em contato com este reagente. A 

concentração foi determinada pela densidade óptica em espectrofotômetro Synergy 

HT BioTeK® (BioTeK®, Instruments, Inc. Winooski, Vermont, EUA) com filtro de 562 

nm (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 - Reagente B (DMSO e tampão glicina 1:4). O formazan, de cor azul purpúrea, solubilizado 

sobre o conjunto dispositivo (A). Implante removido após 20 minutos (B) 

 

Os dados foram utilizados para analisar a adesão celular (24h) e para obter 

as curvas de crescimento das células (24, 48 e 72h). Os experimentos foram 

realizados em triplicata (Klein et al., 2013). O desenho da placa e a quantidade de 

implantes utilizados na pesquisa estão ilustrados no quadro 4.1 e tabela 4.3. 

 

BLANK BLANK BLANK BLANK 

Intra lock® SIN® Conexão® I Conexão® II 

(Teste MTT 

24, 48, 72h) 

(Teste MTT 

24, 48, 72h) 

(Teste MTT 

24, 48, 72h) 

(Teste MTT 

24, 48, 72h) 

 

Quadro 4.1- Modelo do posicionamento dos implantes em 01 placa de 12 poços 

 

 

A B 
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Tabela 4.3 - Quantidade de implantes utilizados no modelo experimental para comparar a influência 

dos tratamentos de superfície no processo de interação das células ósseas 

Superfície 

comercialmente 

disponível 

Caracterização 

da superfície 

(MEV) 

Adesão 

celular 

(24 e 72h) 

Viabilidade e 

crescimento celular 

Piloto 
Total 

 
(teste 

MTT)  

24h 

(teste 

MTT) 

48h 

(teste 

MTT) 

72h 

Nano superfície 

ossean™- Intra-

lock® System 

International 

1 2 3 3 3 6 18 

Superfície 

ativada - SIN 
1 2 3 3 3 16 28 

Porous 

Conexão 
1 2 3 3 3 11 23 

Actives Vulcano 

Conexão 
1 2 3 3 3 11 23 

 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

 

Os dados do teste do MTT entre os diferentes tipos de tratamento de 

superfície e os tempos de cultivo foram comparados por ANOVA complementado 

pelo teste de Tukey. Um valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização qualitativa dos tratamentos de superfície 

 

 

Eletronmicrografias da topografia da superfície dos quatro tipos de implantes 

estão apresentadas na figura 5.1. No aumento  original de 10x todos os implantes 

mostraram distribuição homogênea do tratamento de superfície. No aumento  

original de 500x foi observada diferença entre as microestruturas dos diferentes 

tratamentos de superfície. A superfície A (jateamento e condicionamento ácido com 

revestimento de CaP) exibiu microcavidades induzidas pelo processo de jateamento 

que foram suavizadas pelo processo de condicionamento ácido, resultando numa 

microestrutura uniforme ao longo de todo o parafuso. Em B e C (duplo 

condicionamento ácido e condicionamento ácido) observa-se superfície áspera, com 

diferentes morfologias dos micro-orifícios entre elas. A superfície D (oxidação 

anódica) apresentou poros em toda a superfície. 
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Figura 5.1 - Eletronmicrografia da caracterização qualitativa dos quatro implantes testados. 

Jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo 

condicionamento ácido (B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). Aumento 

original de 10x (1); Aumento  original de 300x (2) 
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5.2 Avaliação qualitativa da adesão, viabilidade e crescimento celular 

 

 

5.2.1 Adesão celular 

 

 

Utilizando o microscópico eletrônico de varredura (MEV), diferenças na 

morfologia das células OSTEO-1 foram encontradas após o cultivo nas diferentes 

superfícies, como estão apresentadas nas figuras 5.2 e 5.3. Após 24h de 

crescimento, em contato com a superfície A, as células OSTEO-1 estavam 

globulares e exibiram numerosos filipódios para o interior da rugosidade da 

superfície, com presença de mitose celular ao longo da superfície e notou-se maior 

quantidade de células aderidas em relação as outras superfícies (Figura 5.4).  

Observou-se semelhança na morfologia das células OSTEO-1, aderidas na 

superfície B e C, achatadas com filipódios longos e finos. Já na superfície D, após 

24h, observou-se que as células estavam bastante alongadas com filipódios longos 

e finos. 

Em 72 horas foi observado aumento do número de células em todas as 

superfícies, com discreto aumento da quantidade de células aderidas na superfície A 

em relação às demais. Todas as células estavam em estágio de espraiamento, 

porém não atingiram confluência, sendo observadas áreas da superfície que não 

foram completamente cobertas por células em todos os implantes. Notou-se que a 

morfologia das monocamadas das células aderidas nas superfícies B, C e D 

estavam mais espessas quando comparadas com a superfície A (Figuras 5.5 e 5.6). 
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Figura 5.2 - Eletronmicrografia da adesão celular em 24 horas nos quatro implantes testados. 

Jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo 

condicionamento ácido (B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). Aumento 

original de 100x (1); Aumento  original de 300x (2) 

 

 

 

A 
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Figura 5.3 - Eletronmicrografia da adesão celular em 24 horas nos quatro implantes testados. 

Jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo 

condicionamento ácido (B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). 

Aumento original de 500x (1); Aumento  original de 1000x (2) 
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Figura 5.4 - Eletronmicrografia da mitose celular OSTEO-1 na superfície com jateamento e 

condicionamento ácido com revestimento de CaP  (24h). (Aumento original de 2000x) 
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Figura 5.5 - Eletronmicrografia da adesão celular em 72 horas nos quatro implantes testados. 

Jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo 

condicionamento ácido (B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). 

Aumento original de 100x (1); Aumento  original de 300x (2) 
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Figura 5.6 - Eletronmicrografia da adesão celular em 72 horas nos quatro implantes testados. 

Jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo 

condicionamento ácido (B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). 

Aumento  original de 500x (1); Aumento original de 1000x (2) 
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5.2.2 Viabilidade celular 

 

 

Todos os implantes dentários testados, independentemente do tratamento de 

superfície, não apresentaram características de citotoxicidade para as células 

OSTEO-1, observado também que as células cresceram no fundo da placa de 

cultivo ao redor dos implantes com ausência do halo de inibição após o 

monitoramento diário pelo microscópio invertido de fase (Figura 5.7). 
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Figura 5.7 – Eletronmicrografia de células OSTEO-1 crescidas no fundo da placa de cultivo ao 

redor dos implantes. Observe a ausência de halo de inibição do crescimento celular 

em microscópio invertido de fase no cultivo de 24, 48 e 72h. Jateamento e 

condicionamento ácido com revestimento de CaP (A). Duplo condicionamento ácido 

(B). Condicionamento ácido (C). Oxidação Anódica (D). Monitorado em 24 (1), 48 (2) 

e 72 (3) horas de cultivo (Aumento original 10x). 
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5.3 Avaliação quantitativa da adesão, viabilidade e crescimento celular 

 

 

Após as 72h de incubação, não houve sinais de citotoxicidade pelo teste de 

redução do MTT em nenhuma amostra. Na avaliação de 24 e 48h não houve 

diferença estatística da adesão, viabilidade e crescimento celular entre nenhum dos 

quatro tipos de tratamento de superfície testados (p = 0,216), demonstrando 

semelhanças de biocompatibilidade e promoção de viabilidade celular nos implantes 

estudados. Já no cultivo celular de 72h vê-se um menor crescimento celular na 

superfície tratada com duplo condicionamento ácido (B) em relação aos demais 

tratamentos testados. Há uma tendência de melhor desempenho de crescimento 

celular na superfície A em relação às superfícies C e D, mas sem diferenças 

matemáticas entre elas. Apesar disso, todos os quatro tipos de superfície de 

implantes testados tiveram aumento do MTT no decorrer dos três momentos de 

análise do estudo, se avaliados individualmente, corroborando a ideia da viabilidade 

das superfícies de liga de titânio na promoção de adesão, viabilidade e crescimento 

de células OSTEO-1 (Figura 5.8). 

 

 

DO- Densidade óptica; h- horas; Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos no 

tempo de 72 horas (p<0,05)  

Figura 5.8 – Gráfico da diferença significativa dos dados da densidade óptica da interação das células 

OSTEO-1 com as diferentes características físico-químicas dos tratamentos de 

superfícies dos quatro implantes dentários em relação à viabilidade celular, adesão (24h) 

e crescimento celular (48 e 72h). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Desde a década de 1980 até os dias atuais são encontrados estudos sobre a 

influência das características físico-químicas dos tratamentos de superfície dos 

implantes dentários, ou seja, rugosidade, composição química no processo da 

osteointegração (Albrektsson et al., 1981; Wang et al., 2014). Comparamos os 

tratamentos de superfície com modificação da composição química e da rugosidade 

da superfície dos implantes dentários. Na literatura foi encontrado o triplo da 

quantidade de artigos científicos relacionados a estudos in vitro que apresentaram 

modificação da composição química da superfície dos implantes dentários, em 

relação aos que apresentaram apenas alteração da rugosidade da superfície. 

Em relação à rugosidade dos tratamentos de superfície foi observado que no 

geral os estudos têm apresentado as medidas da rugosidade, desde o início da 

década de 1990 (Wennerberg; Albrektsson, 2000; Wennerberg; Albrektsson, 2009). 

Infelizmente, a minoria dos artigos caracterizou a rugosidade da superfície dos 

implantes. Na realidade, observou-se que até mesmo a superfície polida variou 

consideravelmente os valores da rugosidade (Daw et al., 2013; Calzado-Mart et al., 

2014). A caracterização qualitativa da topografia dos tratamentos de superfície aqui 

estudados mostrou, por meio do microscópio eletrônico de varredura, que as duas 

superfícies modificadas por condicionamento ácido (B e C) apresentaram diferença 

na topografia. De fato, a microestrutura é estritamente dependente da concentração 

das soluções e do tempo de exposição a que foram submetidas por cada fabricante,  

evidenciando, assim,  a importância da mensuração da rugosidade dos tratamentos 

de superfície dos implantes. 

No entanto, quando a rugosidade é descrita, apenas os parâmetros 

bidimensionais da altura do perfil da rugosidade (Ra) ou parâmetros tridimensionais 

da altura da superfície (Sa) foram mencionados (Daw et al., 2013; Calzado-Mart et 

al., 2014; Lai et al., 2014). Porém, a boa descrição da rugosidade da superfície deve 

incluir a altura, bem como Sds (mm), que é a densidade, e a Sdr (%), que é o 

parâmetro híbrido (Wennerberg; Albrektsson, 2009).  

No presente estudo não foi realizada a caracterização da rugosidade dos 

tratamentos de superfícies, porém esta foi descrita em estudos anteriores, com a 

mensuração adequada de todos os parâmetros e, por isso, utilizamos estes dados 
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da literatura para explicar nossos resultados (Rosa et al., 2013; Zambuzzi et al., 

2014). A microtopografia e a nanotopografia do tratamento de superfície por 

jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP foi caracterizado no 

estudo de Bucci-Sabattini et al. (2010) e posteriormente confirmada no estudos de 

Zambuzzi et al. (2014).  

Nos estudos comparativos in vitro de tratamento de superfície comercialmente 

disponível, a característica mais uniforme da rugosidade de superfície por duplo 

condicionamento ácido, jateamento e condicionamento ácido foi responsável pela 

maior taxa de adesão celular (Liu et al., 2013). De forma semelhante, tal resultado 

foi encontrado em nosso estudo, onde a topografia mais uniforme do tratamento de 

superfície com jateamento, condicionamento ácido e revestimento de CaP obteve 

melhor resultado em relação a adesão e crescimento celular. 

Rosa et al. (2013) observaram em seu estudo comparativo entre a rugosidade 

do tratamento de superfície comercialmente disponível de empresas brasileiras com 

produtos importados, rugosidade mais baixa em relação aos implantes de referência 

e diferenças estatisticamente significativas da rugosidade da superfície entre os 

lotes dos implantes de todas as empresas nacionais estudadas. Esse dado pode ser 

corroborado com os nossos resultados, em que a adesão e o crescimento celular, 

nos tratamentos de superfície das empresas nacionas, não sobressairam aos 

resultados em relação ao tratamento de superfície da empresa americana. 

A utilização do implante em formato de parafuso é o protótipo de estudo que 

mais se aproxima da aplicação clínica, porém poucos artigos utilizaram o implante 

para realizar as análises (Conserva et al., 2013; Liu et al., 2013), com a maioria 

deles utilizando discos de titânio. Foram encontrados diferentes valores da 

rugosidade da superfície no disco (Klein et al., 2013) comparada com descrição da 

rugosidade do mesmo tratamento de superfície no implante em formato de parafuso 

(Liu et al., 2013), sugerindo que o tratamento de superfície resultante no disco pode 

não ter as mesmas características físico-químicas da superfície no implante. 

Vários tipos de estudos científicos têm sido utilizados para avaliar a interação 

óssea com as diferentes características dos tratamentos de superfície dos implantes 

(Wennerberg; Albrektsson, 2010). Os estudos in vitro são amplamente utilizados, 

sendo encontrados na literatura em número duas vezes maior que os artigos com 

metodologia in vivo. Porém, pouco se sabe sobre qual é o perfil e o impacto clínico 

dos estudos in vitro ao estabelecer evidências sobre a influência das características 
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físico-químicas da superfície no processo de osteointegração. Os resultados têm 

sido confirmados e aprimorados ao longo dos anos de estudo sobre o assunto, em 

relação aos estudos de maior força de evidência, tanto clínicos quanto in vivo. As 

certezas estão limitadas à influência da rugosidade da superfície na escala 

micrométrica em relação ao maior valor do torque de remoção do implante e contato 

osso-implante (Albrektsson; Wennerberg, 2004; Wennerberg; Albrektsson, 2009; 

Wennerberg; Albrektsson, 2010). 

Encontramos dificuldade em realizar esta análise, pois os estudos visam à 

comparação entre os diversos tipos de tratamentos e não entre a modificação da 

rugosidade resultante. Mesmo assim, observou-se que em tratamentos que 

resultaram no aumento da rugosidade na escala micrométrica (Li et al., 2013; Liu et 

al., 2013; Chen et al., 2014; Zhuang et al., 2014) e submicrométrica (Zuo et al., 

2013; Calzado-Mart et al., 2014; Kawase et al., 2014; Tan et al., 2014) foram obtidos 

melhores resultados em relação a adesão, proliferação e diferenciação celular. Da 

mesma forma, observou-se um sinergismo de resultados entre as modificações 

superficiais na escala micrométrica e submicrométrica (Daw et al., 2013; Klein et al., 

2013) e na escala micrométrica e nanométrica (Lai et al., 2014; Zambuzzi et al., 

2014). Nossos resultados corroboram indiretamente este conhecimento, pois o 

sinergismo da modificação da rugosidade da superfície na escala micrométrica e 

nanométrica resultante do tratamento por jateamento, condicionamento ácido e 

revestimento de CaP resultou em maior crescimento celular, estatisticamente 

significante em relação a modificação da rugosidade da superfície em nível 

micrométrico, resultante do tratamento de superfície dos demais implantes 

estudados. 

Grande número de estudos clínico e in vivo têm demonstrado que a resposta 

óssea é influenciada pela rugosidade da superfície do implante. As superfícies lisas 

(Sa <0,5 µm) e minimamente rugosas (Sa 0,5-1 µm) resultaram em menor contato 

osso-implante em relação às superfícies rugosas. Contudo, as moderadamente 

rugosas (Sa 1-2 µm) resultaram em aumento do contato ósseo com a superfície dos 

implantes em relação às superfícies rugosas (Sa>2µm) (Wennerberg; Albrektsson, 

2009). 

Nos estudos in vitro não foi possível estabelecer essa relação, pois houve 

adequada interação celular com a superfície lisa (Oliveira et al., 2014; Tan et al., 

2014; Uchiyama et al., 2014), assim como foi relatado melhor resultado para as 
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superfícies moderadamente rugosas (Klein et al., 2013; Liu et al., 2013; Chen et al., 

2014; Zambuzzi et al., 2014; Zhuang et al., 2014). Esse fato também converge com 

os dados encontrados acerca da adesão e crescimento celular, segundo os quais as 

superfícies moderadamente rugosas, dos tratamentos por jateamento, 

condicionamento ácido e revestimento de cálcio e fosfato e oxidação anódica, foram 

semelhantes aos dados da superfície minimante rugosa por condicionamento ácido. 

Além da influência da rugosidade da superfície dos implantes dentários na 

escala micrométrica estabelecida nos estudos clínicos e in vivo, existem também 

algumas indicações de que as respostas ósseas são influenciadas pela alteração da 

superfície em nível nanométrico (Wennerberg; Albrektsson, 2010). De acordo com 

Webster et al. (2005), a rugosidade da superfície pode ser mensurada nas escalas 

macrométricas em milímetros (mm), micrométricas em micrômetros (µm), 

submicrométricas acima de 100-150 nanômetros (nm) e inferiores a 1µm e 

nanométrica (1 a 100 nm). Não foi possível estabelecer a importância na 

nanotopografia nos estudos in vitro, pois foi encontrado erro em relação a essa 

classificação em cinco artigos, cujos títulos mencionaram modificação nanométrica, 

porém o resultado encontrado se dava em nível submicrométrico (Daw et al., 2013; 

Zuo et al., 2013; Li et al., 2014; Tan et al., 2014; Zhuang et al., 2014). 

A interpretação das modificações das superfícies é complexa, em virtude de 

que, após alterar a microtopografia, a nanotopografia da mesma superfície também 

sofre mudanças, mesmo não planejadas (Wennerberg; Albrektsson, 2009). Assim, 

todas as alterações da superfície podem resultar em modificações nanométricas. 

Entretanto, para afirmar a presença da nanotopografia ela deve ser confeccionada 

de propósito, estar distribuída uniformemente e ser caracterizada adequadamente 

(Rosei, 2004; Kawase et al., 2014; Tan et al., 2014; Zambuzzi et al., 2014). 

Em relação ao tipo de tratamento, a maioria dos estudos contemplados 

intentava confeccionar superfícies experimentais ou protótipos de estudo, que 

podem se tornar tratamentos de superfície promissores, mas distantes da aplicação 

clínica, como: polimento (Calzado-Mart et al., 2014), jateamento (Zuo et al., 2013; 

Kawase et al., 2014), condicionamento ácido e/ou alcalino (Daw et al., 2013; 

Pivodova et al., 2013; Chen et al., 2014; Oliveira et al., 2014; Tan et al., 2014; 

Zhuang et al., 2014), jateamento e condicionamento ácido (Pivodova et al., 2013; 

Chen et al., 2014), oxidação anódica (Kim et al., 2013; Chen et al., 2014; Li et al., 

2014), laser de Nd:YAG (ítrio-alumínio dopado com neodímio) (Wang et al., 2014), 
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oxidação anódica com irradiação de UVC (ultravioleta C) ou UVA (ultravioleta A) 

(Gao et al., 2013), condicionamento ácido com irradiação de UVC (Uchiyama et al., 

2014), jateamento e condicionamento ácido com laser KrF (Györgyey et al., 2013) e 

com laser Er:YAG (ítrio-alumínio dopado com érbio) (Ayobian-Markazi et al., 2013). 

Poucos artigos utilizaram superfícies comercialmente disponíveis, como 

jateamento e condicionamento ácido das empresas Intra-Lock® (Zambuzzi et al., 

2014); Straumann® (Klein et al., 2013; Lai et al., 2014); Friadent (Perroti et al., 2013). 

E apenas dois artigos compararam os diferentes tratamentos de superfícies 

comercialmente disponíveis, como jateamento e condicionamento ácido, duplo 

condicionamento ácido e oxidação anódica (Conserva et al., 2013; Liu et al., 2013). 

O presente estudo, de acordo com a revista de literatura, foi o único a comparar a 

interação óssea entre quatro tipos de tratamentos de superfície comercialmente 

disponível, dos quais três são fabricados no Brasil. 

Não só a rugosidade como também a composição química da superfície dos 

implantes dentários são estudados. Grande número de artigos foi encontrado 

relacionado à modificação química da superfície como revestimento de BMP 

(proteína óssea morfogenética), fator de crescimento, laminina, cálcio, fosfato e/ou 

outros íons. Alguns desses estudos, que apresentaram tratamento de superfície com 

condicionamento alcalino e irradiações com ultravioleta, não foram capazes de 

alterar a rugosidade, no entanto, foram capazes de modificar o comportamento 

biológico da superfície (Gao et al., 2013; Uchiyama et al., 2014). Tal observação 

pode ser explicada pelo aumento da hidrofilicidade e pela atuação no processo de 

limpeza dessas superfícies (Pivodova et al., 2013). 

A composição química das superfícies estudadas podem ter influenciado os 

nossos resultados, pois de acordo com Anselme et al. (2010) a adesão celular em 

curto prazo é mais influenciada pela composição química da superfície. Já, em longo 

prazo, têm sido correlacionados com topografia, parâmetros híbridos da rugosidade. 

No presente estudo também não foi avaliada a afinidade das superfícies com a 

água, que é relacionada com a composição química do tratamento de superfície. A 

Figura 5.8 mostra, no tempo de 72h, um pior desempenho do crescimento celular na 

superfície com duplo condicionamento ácido (B) que as demais superfícies testadas, 

o que poderia ser explicado pela diferença na afinidade da superfície com a água, 

porém tal teste de ângulo de contato não foi realizado nesta etapa da pesquisa, 

sugerindo a necessidade de mais estudos utilizando os mesmos tratamentos de 
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superfície com a completa caracterização da superfície do implante, incluindo todos 

os parâmetros da rugosidade, o ângulo de contato e a composição química. Além 

disso, a avaliação da diferenciação celular por um tempo mais prolongado se torna 

necessário para responder totalmente sobre a influência da composição química e 

energia da superfície nos nossos resultados. 

As características físico-químicas das nanopartículas têm a capacidade de 

induzir a diferenciação de células mesenquimais (Bressan et al., 2013). O efeito do 

revestimento de CaP sobre a osteogênese tem sido estudado e foi observado 

aumento da expressão gênica, do depósito de cálcio, três vezes mais sobre a 

superfície com CaP do que em relação a outro substrato, com ligeira tendência ao 

aumento do torque de remoção do implante em tíbias de coelho, características 

biológicas que podem ser utilizadas para otimizar revestimentos dos tratamentos de 

superfície dos implantes dentários (He et al., 2013). 

Nos estudos com tratamentos de superfície comercialmente disponíveis, a 

associação de processos subtrativos com revestimento de cálcio e fosfato alterou a 

rugosidade em nível nanométrico; no entanto, não foram capazes de modificar o 

comportamento biológico da superfície em comparação a outros tipos de tratamento 

de superfície (Bucci-Sabattini et al., 2010; Liu et al., 2013; Zambuzzi et al., 2014). Tal 

achado corrobora nosso resultado, onde os dados de adesão e crescimento celular 

na superfície modificada por jateamento e condicionamento ácido com revestimento 

de cálcio e fosfato foram semelhantes aos dados das outras superfícies até 48h 

após o início do cultivo celular. Há relato de diferença estatisticamente significativa 

do crescimento celular apenas após 72 horas no grupo com o tratamento de 

superfície por duplo condicionamento ácido, o que indiretamente demonstra a 

importância das nanopartículas de CaP neste desempenho. Mas a principal 

explicação para os resultados pobres do grupo B passa pela conclusão de Rosa et 

al. (2013), onde afirmaram que a superfície com duplo condicionamento ácido tem 

menores valores de Sds e Sdr, ou seja, menor proporção de rugosidade por mm2 e 

menor porcentagem de rugosidade em relação à superfície lisa que os demais 

implantes por eles estudados. 

 Assim, conclui-se que uma superfície de implante com rugosidade pobre e 

não uniforme determina menor viabilidade celular, independente do processo 

aplicado, além de se levar em conta também sua reatividade química, também fruto 

dos processos de tratamento. O tipo de tratamento de superfície do implante 
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influencia os parâmetros físicos e químicos de maneira interdependente e isso influi 

sobremaneira no desempenho clínico do produto. As características da superfície 

dos implantes foram capazes de influenciar outras células, tais como queratinócitos, 

fibroblastos e células endoteliais, de forma diferente que a célula óssea, como 

também as características do tratamento de superfície dos implantes são capazes 

de influenciar a adesão e proliferação de bactérias. Os estudos relatados são  

importantes para a manutenção dos implantes após o período de osseointegração 

(Anselme et al., 2010). 

Além da dificuldade encontrada na caracterização do tratamento de 

superfície, no implante em formato de parafuso também encontramos dificuldade no 

momento de realizar o cultivo celular quando se trata de osseointegração in vitro. 

Alguns estudos, que utilizaram o implante como protótipo de estudo, realizaram o 

cultivo em meio de cultura semissólido (Conserva et al., 2013; Liu et al., 2013). No 

nosso estudo, apresentamos uma alternativa simples e prática para o estudo in vitro, 

utilizando o implante em formato de parafuso com meio líquido de cultura, por meio 

de um dispositivo acrílico biocompatível, que possibilitou a imobilização do parafuso 

no interior da placa para assim realizar as análises. 

Vários tipos celulares foram utilizados para avaliação da interação celular nos 

diversos tipos de tratamentos das superfícies: célula mesenquimal humana (Perroti 

et al., 2013; Calzado-Mart et al., 2014); célula mesenquimal de rato (Chen et al., 

2014; Tan et al., 2014); osteoblasto humano (Oliveira et al., 2014); células 

imortalizadas da calvária de ratos MC3T3- E1 (Kim et al., 2013; Zuo et al., 2013; Li 

et al., 2014; Wang et al., 2014; Zambuzzi et al., 2014; Zhuang et al., 2014); células 

extraídas do fêmur de ratos Wistar (Daw et al., 2013); células extraídas do fêmur de 

ratos Sprague-Dawley (Uchiyama et al., 2014) e células extraídas do osso alveolar 

da mandíbula de ratos Wistar (Liu et al., 2013). O fenótipo celular é um ponto 

importante a ser considerado quando da seleção do tipo celular no estudo de 

interação celular na superfície. 

Nas linhagens de células primárias, o fenótipo é muito próximo das células do 

tecido original, mas em geral são difíceis de cultivar in vitro. As linhagens de células 

permanentes são extraídas pela imortalização de células primárias ou são derivadas 

de tumores ósseos. A principal vantagem dessas células é a alta capacidade de 

proliferação, mas o fenótipo pode ser ligeiramente diferente do tecido original 

(Anselme et al., 2010). As cepas, cultivadas em laboratório e comercializadas, têm a 
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possibilidade da padronização das células nos estudos in vitro. No entanto, as 

células mesenquimais foram consideradas mais sensíveis que os osteoblastos na 

liga Ti6Al4V com tratamento de superfície (Calzado-Mart et al., 2014). 

Duas linhagens celulares de osteossarcoma humano são frequentemente 

utilizadas e foram os tipos celulares predominantes entre os estudos para analisar a 

influência da rugosidade da superfície em modelo de osteointegração in vitro: Saos-

2 e MG63 (Ayobian-Markazi et al., 2013; Gao et al., 2013; Györgyey et al., 2013; 

Klein et al., 2013; Pivodova et al., 2013;  Kawase et al., 2014; Lai et al., 2014;). 

Estudos mostram que na linhagem de osteossarcoma humano ocorreu a 

deformação do núcleo, fato não observado em células mesenquimais. Essa 

deformação nuclear pode propiciar resultados anormais na diferenciação celular 

nessas linhagens. Esses resultados indicam que linhagem de células de 

osteossarcoma humano não deve ser utilizada para o estudo da interação celular 

com os tratamentos de superfície (Anselme et al., 2010). Este estudo utilizou a 

linhagem permanente de células de calvária de ratos Wistar recém-nascidos (Deboni 

et al., 1996). Contudo, os resultados dos estudos de Anselme et al. (2010) e Calzado 

- Mart et al. (2014) sugerem que a célula mesenquimal humana é o tipo celular ideal 

para nosso modelo de estudo. Neste ponto sobressai uma dúvida de que essas 

células diferenciadas e não derivadas de tumores possuam mecanismos intactos de 

apoptose e crescimento menos expressivos, com poder de confluência menor, o que 

poderia explicar o menor crescimento celular na superfície B com 72h de tempo de 

cultivo. Tal dúvida só poderia ser aclarada com um estudo que contemple maior 

tempo de cultivo celular e compare linhagens celulares de diferentes origens. 

As células aderentes são oriundas de tecidos duros e, por isso, são 

dependentes de ancoragem, ou seja, necessitam de adesão a uma superfície de 

contato para que possam iniciar a proliferação. Para as células aderentes, a 

superfície de titânio modificada deve possuir carga negativa, que medeie a produção 

de proteínas de adesão e proteoglicanos que iniciarão o processo de adesão da 

célula à superfície. É a matriz extracelular que interage com a carga negativa da 

superfície e, então, as células ligam-se à matriz por receptores específicos (Anselme 

et al., 2010). A MEV e os ensaios de imunofluorescência foram os métodos mais 

utilizados para avaliar a adesão celular nos tratamentos de superfície (Gao et al., 

2013; Daw et al., 2013; Györgyey et al., 2013; Klein et al., 2013; Kim et al., 2013; Liu 

et al., 2013; Pivodova et al., 2013; Perroti et al., 2013; Zuo et al., 2013; Calzado-Mart 
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et al., 2014; Lai et al., 2014; Chen et al., 2014; Li et al., 2014; Kawase et al., 2014; 

Tan et al., 2014; Wang et al., 2014; Zhuang et al., 2014).  

A observação da morfologia celular correspondeu com a taxa de crescimento 

celular em contato com os tratamentos de superfície (Conserva et al., 2013; Liu et 

al., 2013). Esse fato foi em direção aos nossos resultados, em que a observação das 

células OSTEO-1 mais globulares, com numerosos filipódios para o interior da 

rugosidade da superfície, e com presença de mitose celular, correspondeu com o 

maior crescimento celular no tratamento de superfície com jateamento e 

condicionamento ácido com revestimento de CaP. Em contrapartida, a observação 

do corpo mais achatado das células OSTEO-1, com filipódios longos, finos e 

formação de monocamada delgada correspondeu com o menor crescimento celular 

do tratamento de superfície por duplo condicionamento. 

A quantificação é utilizada para definir a viabilidade celular e as condições de 

crescimento. Existem duas maneiras de quantificar células em cultura, a saber, na 

forma direta e indireta. O método menos utilizado é pela forma indireta (Zuo et al., 

2013).  Vários tipos de testes foram utilizados, como: Alamar Blue, convertido na 

forma reduzida pelas enzimas mitocondriais, a detecção da redução é colorimétrica 

e fluororimétrica (Györgyey et al., 2013; Calzado-Mart et al., 2014) e testes XTT que 

avaliam a atividade mitocondrial (Zambuzzi et al., 2014). Entre os métodos de 

contagem indireta, o teste de brometo 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazólio 

(MTT), baseado na redução do MTT, foi o que utilizamos para avaliar viabilidade e 

crescimento celular e, por conseguinte, o mais utilizado entre os estudos in vitro 

(Ayobian-Markazi et al., 2013; Gao et al., 2013; Györgyey et al., 2013; Daw et al., 

2013; Kim et al., 2013; Pivodova et al., 2013; Li et al., 2014; Uchiyama et al., 2014). 

O teste do MTT mede a respiração celular, que é proporcional à quantidade de 

Formazan produzida e ao número de células viáveis em cultura. A vantagem desse 

método, em relação ao teste XTT, é que possui solubilidade diferente, enquanto o 

teste do MTT tem contagem do metabolismo celular mais eficiente. Em relação ao 

teste Alamar Blue, em alguns estudos com tratamentos de superfície pode haver 

reatividade cruzada do teste com substratos testados (Mosmann, 1983; Nakayanna 

et al., 1997). 

A resposta celular mais importante e particular dos estudos in vitro frente às 

modificações da superfície dos implantes é a diferenciação celular. Várias tentativas 

foram feitas para buscar elucidar os mecanismos das respostas celulares em relação 
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à rugosidade da superfície de titânio utilizando variados testes, como: atividade da 

fosfatase alcalina, proteína total, vermelho de Alizarina PCR, Elisa, Western Blot. 

Conseguiram concluir que as integrinas α2β1 e TNF α2 estão envolvidas na 

resposta celular com os tratamentos de superfícies com rugosidade diferente 

(Pivodova et al., 2013; Lai et al., 2014), como também as vias de sinalização FAK 

(Zambuzzi et al., 2014) e ROCK (Calzado-Mart et al., 2014), os marcadores ósseos 

RUNX1, BGLAP e a expressão gênica SP7 (Perroti et al., 2013), a fosfatase alcalina 

(Györgyey et al., 2013), o conteúdo de proteína total (Zhuang et al., 2014) e a 

formação de matriz mineralizada (Chen et al., 2014). Porém, diferentes tratamentos 

de superfícies experimentais e a utilização de diferentes linhas celulares 

inviabilizaram a comparação dos resultados obtidos. 

Dentre os tratamentos de superfície comercialmente disponíveis, a taxa de 

crescimento celular teve correspondência com a formação de fosfatase alcalina nos 

estudos comparativos in vitro sobre a influência das modificações da superfície nos 

modelos de osteointegração (Conserva et al., 2013). No nosso estudo não foi 

avaliada a diferenciação celular. No entanto, o resultado da diferenciação celular nas 

superfícies estudadas, utilizando células mesenquimais em modelo de 

osseointegração in vitro com a complementação em estudo in vivo terá valor 

científico para o entendimento da influência das características físico-quimicas dos 

tratamentos de superfície no processo de osseointegração. Vale ressaltar que o 

tratamento de superfície dos implantes é apenas um dos requisitos para a 

osseointegração e que novas tecnologias dos tratamentos de superfície auxiliam na 

resolução de alguns casos, principalmente em que o tempo curto para colocação de 

carga é uma necessidade do paciente e nos casos em que há o comprometimento 

do metabolismo ósseo, local ou sistêmico. Contudo, não substituem uma avaliação 

individualizada do caso, adequada avaliação do leito ósseo receptor, a seleção do 

desenho do implante e a técnica cirúrgica adequada para atingir a estabilidade 

primária. 

Cultura de célula é um modelo de função fisiológica muito contraditória, 

devido a perda de características que ocorre durante o desenvolvimento em cultura. 

A adesão celular, célula-célula e célula-matriz são reduzidas e não possuem as 

características (heterogeneidade e arquitetura tridimensional) de um tecido in vivo, 

uma vez que seu meio nutricional e hormonal está modificado. A proliferação in vitro 

difere daquela in vivo. O estudo in vitro envolve um único tipo celular, e a 
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osseointegração é efeito de combinação de células e citocinas. Apesar disso, ainda 

existem muitas vantagens no uso de cultura de células como modelo experimental. 

O controle do ambiente, a homogeneidade da amostra quando comparada ao uso 

de animais em experimentos, ausência da aprovação das Comissões de Ética de 

Uso de Animais em Pesquisa (CEUA) para células já extraídas e o baixo custo são 

as principais vantagens dessa técnica. Atualmente no Brasil, com a limitação do uso 

de animais em testes laboratoriais, tornou-se o principal modelo alternativo para a 

substituição destes em experimentos de pesquisa. Apenas no estudo in vitro é 

possível obter melhor compreensão da resposta celular e molecular, resultados que 

são de grande valor para melhorar a superfície dos implantes, nortear o estudo in 

vivo e projetar a melhoria da osteointegração. Para maior entendimento sobre a 

influência das características físico-químicas dos tratamentos de superfície nos 

modelos de osteointegração por meio dos estudos in vitro e, ainda, para obtermos 

resultados que alicercem um melhor entendimento, são necessários e devem ser 

aprimorados os estudos que utilizem tratamento de superfícies comercialmente 

disponível, com o implante em formato de parafuso como protótipo de estudo. Além 

disso, tais pesquisas devem visar a adequada caracterização da rugosidade com 

parâmetro descritivo da altura, espacial e híbrido, a medição da reatividade da 

superfície, bem como a padronização do tipo celular e dos métodos de avaliação 

celular. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Frente aos resultados do estudo comparativo in vitro da influência dos 

tratamentos de superfície de quatro tipos de implantes dentários disponíveis 

comercialmente no Brasil, no processo de interação com as células ósseas, 

podemos concluir que: 

 

1- Existem diferenças entre as microestruturas dos diferentes tratamentos de 

superfície. A superfície modificada por jateamento e condicionamento 

ácido com revestimento de CaP apresentou a topografia mais uniforme. 

 

2- Nenhum dos implantes dentários testados é citotóxico para os OSTEO-1 e 

todos suportaram a adesão celular. As características físico-químicas 

resultantes do tipo de tratamento de superfície dos implantes dentários 

testados influenciaram o crescimento celular. A superfície modificada por 

jateamento e condicionamento ácido com revestimento de CaP promoveu 

maior crescimento celular. 
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