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RESUMO 

Fonseca MA. Avaliação de parâmetros clínicos após tratamento para a reconstrução 
do rebordo alveolar atrofiado utilizando Bloco de Osso Xenogênico Colagenado 
(BOXC) em comparação com o tratamento de Bloco Ósseo Autógeno (BOA): ensaio 
clínico randomizado controlado [dissertação]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

Objetivo: Apesar das técnicas de enxertia viabilizarem a utilização dos implantes, 

grande parte delas podem gerar morbidade ao paciente. O objetivo desse ensaio 

clínico controlado randomizado foi comparar a utilização do Bloco Ósseo Autógeno 

(BOA) (padrão ouro) com o Bloco Ósseo Xenógeno Colagenado equino (BOXC) em 

aumento ósseo horizontal de rebordos edêntulos. Materiais e métodos: Pacientes 

com ausências dentárias unitárias ou múltiplas (até 4 dentes) e com crista alveolar 

apresentando defeito ósseo horizontal grave (<4mm de espessura) foram divididos 

em dois grupos para realização de regeneração com BOXC ou BOA. Ambos blocos 

foram fixados com parafuso à crista óssea atrófica e uma Regeneração Óssea 

Guiada (ROG) complementar ao redor do bloco foi realizada utilizando Osso Mineral 

Bovino Desproteinizado (OMBD) e Membrana de Colágeno (MC). Através de 

medidas clínicas feitas com o uso de especímetro nos momentos: transcirúrgico 

inicial pré-procedimento de enxerto (Baseline) e 7 meses após a regeneração óssea 

em segundo estágio cirúrgico para instalação do implante o ganho ósseo horizontal 

foi avaliado e comparado entre os grupos. Resultados: Sessenta e sete pacientes 

foram incluídos com espessura média inicial na região central (C) do rebordo 

alveolar de 2,66 mm (±0,69) para o grupo BOXC e de 2,96 mm (±0,75) para BOA. 

Grupo BOA obteve ganho ósseo horizontal em 7 meses na região central (C) do 

defeito alveolar de 3,40 mm (±1,36) e reabsorção volumétrica de -0,29 mm (±1,18), 

grupo BOXC apresentou ganho ósseo horizontal no mesmo período de tempo de 

3,46 mm (±1,75) e reabsorção de -0,53 mm (±1,95). Nenhum paciente do grupo BOA 

necessitou de ROG adicional no momento instalação do implante em segundo 

estágio cirúrgico, no grupo BOXC 4 pacientes receberam ROG juntamente com a 

instalação do implante (12,5 %).Conclusão: BOXC em combinação com partículas 

de OMBD e MC pode ser indicado para aumento ósseo horizontal por apresentar 



ganho em espessura e volume de reabsorção após 7 meses comparáveis aos 

números obtidos em BOA, permitindo assim a posterior instalação de implantes na 

maioria dos pacientes. 

Palavras-chave: Aumento da crista alveolar. Colágeno. Ensaio clínico. 

Heteroenxertos. Regeneração óssea 



ABSTRACT 

Fonseca MA. Clinical parameters evaluation after treatment for the reconstruction of 
the atrophied alveolar ridge using Collagen Xenogenic Bone Block (CXBB) in 
comparison with the Autogenous Bone Block (ABB) treatment: a randomized 
controlled clinical trial [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020.Versão Corrigida.

Objective: Although grafting techniques allow the use of implants, most of them can 

cause morbidity to the patient. The objective of this randomized controlled clinical trial 

was to compare the use of the Autogenous Bone Block (ABB) (gold standard) with 

the equine Collagen Xenogenous Bone Block (CXBB) in horizontal bone 

augmentation of edentulous edges. Materials and methods: Patients with single or 

multiple dental absences (up to 4 teeth) and with an alveolar crest with severe 

horizontal bone defect (<4mm thick) were divided into two groups for regeneration 

with CXBB or ABB. Both blocks were fixed with screws to the atrophic bone crest and 

complementary Guided Bone Regeneration (GBR) around the block was performed 

using Deproteinized Bovine Mineral Bone (DBBM) and Collagen Membrane (CM). 

Through clinical measurements made with the use of a specimeter in the following 

moments: initial pre-graft surgical procedure (Baseline) and 7 months after bone 

regeneration in the second surgical stage to install the implant, the horizontal bone 

gain was evaluated and compared between the groups.Results: Sixty-seven patients 

were included with mean initial thickness in the central region (C) of the alveolar ridge 

of 2.66 mm (± 0.69) for the CXBB group and 2.96 mm (± 0.75) for the ABB. ABB 

Group obtained horizontal bone gain in 7 months in the central region (C) of the 3.40 

mm (± 1.36) alveolar defect and volumetric resorption of -0.29 mm (± 1.18), whereas 

CXBB group showed gain horizontal bone in the same time period of 3.46 mm (± 

1.75) and resorption of -0.53 mm (± 1.95). No patient in the ABB group required 

additional GBR at the time of implant installation in the second surgical stage, 

whereas in the CXBB group, 4 patients received GBR together with the implant 

installation (12.5%).Conclusion: CXBB in combination with DBBM particles and 

collagen membrane (CM) can be indicated for horizontal bone augmentation as it 

presents a gain in thickness and resorption volume after 7 months comparable to the 



 
 
numbers obtained in ABB, thus allowing the subsequent installation of implants in 

most patients. 

 

 

Keywords: Alveolar ridge augmentation. Collagen. Clinical trial. Heterografts. Bone 

regeneration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Em muitos dos casos de reabilitação oral, um aumento ósseo do rebordo 

alveolar faz-se necessário previamente à instalação dos implantes osseointegrados. 

Seja de maneira horizontal, vertical ou a combinação de ambas (Hämmerle et al., 

2002). O objetivo destes aumentos é possibilitar a estabilidade primária do implante 

e garantir seu melhor posicionamento protético. Este último é considerado um fator 

crítico para proporcionar saúde, função e estética apropriadas aos futuros tecidos 

peri-implantares e restaurações (Cordaro et al., 2011; Benic; Hämmerle, 2014). 

Para realização destes procedimentos de enxertia, temos como opção, o 

enxerto em Bloco Ósseo Autógeno (BOA), que é considerado padrão ouro (Herford; 

Dean 2011; Sanz et al., 2019). Entretanto, esta técnica necessita de um segundo 

sítio cirúrgico para obtenção do enxerto que será transplantado. Dentro das 

possíveis desvantagens associadas ao uso dos enxertos autógenos, destacam-se: 

sua disponibilidade limitada a partir de sítios doadores e uma maior morbidade e 

desconforto pós-cirúrgico para o paciente (Nkenke et al., 2001; Chiapasco; 

Casentini, 2018; Sanz et al., 2019), o que acaba por diminuir sua aceitação e 

utilização. Além disso, enxertos de BOA apresentam um alto índice de reabsorção 

ao longo dos anos o que pode comprometer a instalação do implante com uma 

margem óssea de segurança (Chiapasco; Casentini, 2018; Sanz et al., 2019). 

Para diminuir os riscos e limitações do enxerto em bloco, um Bloco Ósseo 

Xenógeno Colagenado equino (BOXC) foi recentemente desenvolvido. Estudos pré-

clínicos, em cães, conduzidos por Schwarz et al. (2010) e posteriormente por Benic 

et al. (2016), relataram que os enxertos de BOXC se integram bem à região 

receptora após 12 a 16 semanas de cicatrização, fato evidenciado pelo crescimento 

de tecido ósseo no sitio receptor. Entretanto ambos os estudos relataram uma 

reabsorção do enxerto em bloco, principalmente em suas regiões laterais.  
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Em humanos, um estudo prospectivo de braço único com utilização de BOXC 

para correção de defeitos alveolares em regiões edêntulas unitárias realizado por 

Schwarz et al. (2017), relatou resultados promissores, com ganho médio de largura 

da crista óssea de 3,88 mm (± 1,75mm) e uma organização óssea histológica 

homogênea. No entanto, relata não haver dados suficientes sobre os resultados do 

mesmo para tratamento de defeitos horizontais severos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Alterações nos tecidos que ocorrem após a extração dentária e algumas 

patologias ou traumas, podem levar a necessidade de procedimentos de aumento 

ósseo (Von Arx; Buser, 2006; Sanz-Sánchez et al., 2015). Esposito et al. (2009) e 

Naenni et al. (2019), citam que o procedimento de aumento da espessura óssea 

pode ser realizado previamente ou simultaneamente à instalação do implante, sendo 

este tratamento em estágio prévio, uma das indicações de BOA. 

 
 
2.1 ENXERTO AUTÓGENO (PADRÃO OUTRO) 

 

 

De acordo com Benic e Hämmerle (2014) e Urban et al. (2016), em situações 

que exigem aumentos mais significativos do volume da crista óssea alveolar, e em 

que a estabilidade volumétrica da região a ser a regenerada não é proporcionada 

pelas paredes ósseas adjacentes, considera-se que a regeneração seja feita por 

meio de blocos ósseos autógenos ou por membranas rígidas não reabsorvíveis. 

 

 

2.1.1 Indicações e resultados 
 

 

Em revisão sistemática de Sanz-Sánchez et al. (2015) e outros estudos de 

Benic e Hämmerle (2014) e Chiapasco e Casentini (2018), foram relatados ganhos 

ósseos significativos e previsíveis com o uso de BOA tanto no tratamento de 

deficiências ósseas menos severas como na correção de defeitos mais graves. Um 

bom manuseio clínico também é uma característica citada por Milinkovic e Cordaro 

(2014). 

Através desta técnica cirúrgica - BOA, sem o acréscimo de outro material 

coadjuvante no procedimento de enxertia, temos um ganho médio em largura do 

rebordo alveolar de 4,13 mm citado por Jensen e Terheyden (2009), de  4,25 mm em 
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revisão sistemática de Sanz-Sánchez et al. (2015) e de 4,5 mm descrito por 

Troeltzsch et al. (2016), em outra revisão sistemática. 

Ao mesmo tempo em que com técnica de BOA combinado com enxerto 

xenógeno particulado e membrana bio-absorvível de colágeno (MC), podemos obter 

ganhos médios ainda maiores em espessura, como valores de 4,59 mm descrito por 

Von Arx e Buser (2006) e em revisão sistemática de 5,68 mm por Sanz-Sánchez et 

al. (2015).  

Donos et al. (2008) ressalta que osso autógeno e alógeno podem ser 

combinados com materiais denominados substitutos, geralmente particulados, com 

objetivo de expandir o volume de material de enxerto disponível e reduzir a 

reabsorção dos mesmos aos longos dos anos (Chiapasco; Casentini 2018; Naenni et 

al., 2019). 

 

 

2.1.2 Limitações 
 

 

Apesar da baixa taxa de complicações descrita por Milinkovic e Cordaro 

(2014) e ser considerado como padrão ouro para regenerações, os enxertos de 

origem autógena tem indicações clínicas limitadas pelo volume ósseo disponível no 

sítio doador e pela morbidade secundária adicional gerada (Rothamel et al., 2008; 

Jensen; Terheyden, 2009; Sanz et al., 2019). 

De acordo com Chiapasco et al. (2006) e Donos et al. (2008), a elevada 

reabsorção de BOA deve ser considerada, podendo variar entre 12 % a 60 % de seu 

volume total, entre 1 a 5 anos após a instalação do implante. Recentemente, 

consenso do 15º Workshop Europeu de Periodontia relatou que a taxa de 

reabsorção de BOA é maior que em outros tipos de substitutos ósseos, além de não 

ser previsível. Esta taxa poderá depender da origem do enxerto (osso 

cortical/medular), de acordo com a vascularização apresentada (Chiapasco; 

Casentini, 2018; Sanz et al., 2019).  
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Nkenke et al. (2001) e Aloy-Prósper et al. (2015) citam que, além destas 

desvantagens, BOA apresenta outros inconvenientes relacionados a distúrbios 

sensoriais neurais no pós-operatório, ou complicações como: possibilidade de 

deiscência de tecidos moles e exposição do enxerto.  

 

 

2.2 BIOMATERIAIS 

 

 

Segundo Hämmerle et al. (2008), a utilização de blocos de materiais feitos a 

partir de substitutos ósseos pode representar uma alternativa eficaz aos substitutos 

particulados, pois podem fornecer o suporte adequado à membrana de cobertura. E 

relata, poucos dados publicados sobre o uso de blocos xenógenos em combinação 

com membrana de colágeno (MC) para ROG. 

Schwarz et al. (2008), cita que substitutos ósseos particulados, mesmo que 

recobertos com membranas de colágeno (MC), possuem como característica basal, 

baixa resistência a pressões e, portanto, alto risco de colapso com forças oriundas 

dos tecidos moles principalmente em suas regiões coronárias. 

Zitzmann et al. (2001) e Haugen et al. (2019) sugerem que um biomaterial em 

sua forma ideal deve ser coeso, apresentar bom manuseio, possuir estabilidade 

dimensional e fácil de ser adaptado ao defeito, além de possuir algumas 

propriedades físico-químicas, como: biocompatibilidade e osteocondutividade. E 

quando utilizado em defeitos não contidos, deve permitir estabilidade tridimensional. 

 

 

2.2.1 Indicações e resultados 
 

 

De acordo com Schwarz et al. (2010), para evitar intervenção cirúrgica 

adicional de obtenção do BOA, um biomaterial xenógeno em bloco de origem equina 

com colágeno tipo I / III – BOXC, foi desenvolvido. Idealizado para aumentos 

primários da crista óssea alveolar. 
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BOXC teve sua fase de desenvolvimento pré-clínico realizada em modelos 

animais por Simion et al. (2006), Fontana et al. (2008), Rothamel et al. (2009), 

Simion et al. (2009), Schwarz et al. (2010), Zecha et al. (2011), De Santis et al. 

(2015) e Benic et al. (2016) e foi considerado como uma alternativa viável aos 

procedimentos de enxertia, oferecendo morbidade reduzida. Nestes estudos, de 

forma geral, foi relatado um bom manuseio clínico, com crescimento ósseo 

acentuado e integração do enxerto ao leito receptor, podendo assim ter sua 

biocompatibilidade confirmada.  

Resultados iniciais indicaram comportamento clínico e histológico semelhante 

em termos de biocompatibilidade e segurança ao Osso Bovino Mineral 

Desproteinizado (OBMD; Geistlich Bio-Oss®) como concluído por Zecha et al. 

(2011). Sendo Bio-oss®, o biomaterial com a maior documentação na literatura 

científica para enxerto ósseo na área craniomaxilofacial, e sua lenta reabsorção à 

principal vantagem (Sanz et al., 2019), entre outras vantagens como sua elevada 

biocompatibilidade e osteocondutividade descrito por Hämmerle et al. (2008). 

Fontana et al. (2008) e Simion et al. (2009), apresentam então a característica 

do bloco ósseo esponjoso derivado de equino - BOXC, como tendo a função 

semelhante a um andaime: servir de apoio e arcabouço para que ocorra a 

estabilidade necessária do coágulo sanguíneo e consequentemente de células 

osteoprogenitoras e ostegênicas, protegendo-as de possível colapso exercido pela 

pressão dos tecidos moles adjacentes e possibilitando a neoformação óssea. 

A maneabilidade favorável do BOXC, segundo Schwarz et al. (2010), é um 

pré-requisito para sua fixação segura ao osso receptor e favorece o sucesso do 

tratamento. 

 Estudo realizado com BOCX em humanos por Schwarz et al. (2017), 

apresentou um aumento médio da largura do rebordo alveolar de 3,88 mm (± 1,75) 

mm após 24 semanas de cicatrização, o que é um resultado comparável ao BOA.  
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2.2.2 Limitações 
 

 

Nkenke e Neukam (2014) e Sanz-Sánchez et al. (2015) citam que substitutos 

ósseos podem evitar a morbidade no local do sítio doador. Mas embora tenham sido 

relatados excelentes resultados clínicos e histológicos para regeneração de defeitos 

menores, a previsibilidade de reparação para defeitos mais extensos é ainda limitada 

e necessita de mais estudos. 

Blocos ósseos xenógenos, são considerados por Schwarz et al. (2010) e 

Benic et al. (2016) como materiais frágeis e associados em alguns trabalhos à 

formação e organização incompleta da matriz óssea quando utilizados em aumentos 

ósseos horizontais (Araujo et al., 2002;  Schwarz et al., 2008) e verticais da crista 

óssea alveolar (Simion et al., 2006; Rothamel et al., 2009).  

Embora dois estudos pré-clínicos com BOXC em animais realizados por 

Schwarz et al. (2010) e Benic et al. (2016) tenham relatado propriedades limitadas 

de osteocondutivudade da matriz óssea em análise histológica, com invasão de 

tecido conjuntivo vascular fibroso, e consequentemente neo formação óssea limitada 

(Fontana et al., 2008; Simion et al., 2009), o bloco equino ainda assim melhorou em 

ambos a quantidade e extensão da espessura óssea em modelo canino. 

Apesar disto, a osteocondutividade pode ser considerada semelhante entre  

BOXC e o bloco de OMBD, enquanto a maneabilidade de BOXC foi classificada 

como superior (Schwarz et al., 2010; Zecha et al., 2011). 

Procedimentos de aumento ósseo horizontal em geral, podem ser 

considerados previsíveis mesmo em situações que um ganho substancial em 

espessura é necessário (Naenni et al., 2019), e com taxas de sobrevivência dos 

implantes relatadas por Donos et al. (2008) de 87% a 95% e 99% a 100% para 

abordagem simultânea e de estágio duplo, respectivamente. 

Em relação às complicações, a incidência associada ao aumento ósseo 

horizontal foi considerada alta (Naenni et al., 2019). Complicações relatadas com 

mais frequência foram: deiscência dos tecidos moles, exposição da membrana e 

exposição do enxerto. 
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Sanz-Sánchez et al. (2015), em revisão sistemática, se refere a existência 

limitada de evidências para o estudo de aumento ósseo horizontal primário e de 

seus vários protocolos possíveis, incluindo materiais e / ou técnicas, com relação à 

capacidade de regenerar com sucesso defeitos da crista óssea alveolar, e adequá-la 

para futura instalação do implante. Limitação também citada por Jensen e 

Terheyden (2009), Milinkovic e Cordaro (2014), e em seguinte revisão de Benic e 

Hämmerle (2014). 

Por fim, considerando a complexidade dos procedimentos e a incidência e 

gravidade das complicações associadas á regeneração óssea horizontal, Naenni et 

al. (2019) sugere que devemos entender o estresse  gerado ao paciente submetido 

a essa terapia, e considerar que as opções de tratamento associadas à menor 

morbidade devem ser cuidadosamente avaliadas durante a fase de planejamento. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

A proposta deste estudo é comparar clinicamente o desempenho do 

tratamento com BOA ou BOXC no aumento da espessura do rebordo alveolar, 30 

semanas após o aumento do rebordo. Avaliar se os ganhos ósseos obtidos com o 

uso do BOXC e BOA possibilitam posteriormente a instalação de implantes dentários 

em posição protética adequada e dentro da loja óssea. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

O presente estudo foi desenvolvido como um ensaio clínico controlado de 

braço duplo e randomizado. 
 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

 

Ensaio clínico com objetivo de avaliar desempenho de BOXC no ganho em 

espessura do rebordo alveolar após 30 semanas da cirurgia de enxerto ósseo em 

indivíduos com largura de rebordo residual inicial < 4 mm, 2 mm apical à crista 

óssea, e compará-lo a BOA. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (n°2.584.998) (Anexo A) e 

conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque de 1975, revisada em 2003. 

Os pacientes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) 

antes do início do estudo. A apresentação deste estudo está em conformidade com 

as normas CONSORT. 
 

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

 

Foram selecionados pacientes voluntários que apresentavam áreas 

parcialmente edêntulas, tinham a intenção de realizar reabilitações com próteses 

fixas implanto-suportadas e que possuíam necessidade prévia de regeneração 

óssea guiada associada a enxerto em bloco devido a presença de rebordo alveolar 

atrófico. Estes foram avaliados para possível inclusão neste projeto de pesquisa e 

receberam informações detalhadas sobre o estudo, descritas no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido antes da sua inclusão como participante.  
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Os pacientes selecionados foram atendidos na Clínica Odontológica da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), e atenderam os 

seguintes critérios de inclusão: 

 

1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

2. Maiores de 18 anos; 

3. Edentulismo parcial, até 3 dentes consecutivos; 

4. Rebordo alveolar atrofiado com largura residual do rebordo ≤ 4 mm; 

5. Altura óssea suficiente no local cirúrgico para instalação do implante 

 

Os critérios de exclusão para os participantes foram: 

 

1. Contra-indicações gerais para tratamentos dentais e/ou cirúrgicos; 

2. Periodontite; 

3. Peri-implantite; 

4. Profundidade de sondagem > 4mm nos dentes adjacentes; 

5. Higiene oral inadequada (PI> 1); 

6. Morfologia do córtex do processo alveolar; 

7. Implantes adjacentes ao local cirúrgico; 

8. Doença inflamatória da cavidade oral; 

9. Comprometimento imunológico; 

10.  Alergia ao colágeno; 

11.  Diabetes; 

12.  História de mieloma, câncer do trato respiratório, câncer da mama, 

câncer da próstata ou rim; 

13.  Câncer que necessitou de quimioterapia ou radioterapia nos últimos 

cinco anos; 

14.  Radioterapia em área de cabeça e pescoço; 

15.  Uso de imunossupressores, bifosfonato ou corticosteroide; 

16.  Fumantes ou indivíduos que não pararam de fumar pelo menos 3 

meses antes da cirurgia; 

17.  Mulheres grávidas ou lactantes; 

  



37 

18.  As mulheres em idade fértil, que não estão usando um método 

altamente eficaz de controle de natalidade; 

19.  Participação como dispositivo de investigação em um estudo de 

fármacos ou biológicos nas últimas 52 semanas antes do início do estudo. 

 

A seleção inicial dos pacientes foi realizada por três investigadores (V.M.S., 

H.H.S. & M.A.F.). Após a visita de inclusão, os pacientes foram divididos nos 

seguintes grupos: 

 

1. Teste: Bloco de Osso Xenogênico Colagenado (BOXC, BioGraft®, 

Geistlich Pharma AG, Suiça) + Osso Mineral Bovino Desproteinizado 

(OMBD, Bio-Oss®, Geistlich Pharma AG, Suiça) + Membrana de 

Colágeno (MC, Bio-Gide®, Geistlich Pharma AG, Suiça).  

2. Controle: Bloco de Osso Autógeno (BOA) + OMBD + MC. 

 

 

4.3 INTERVENÇÕES 

 
 

Pacientes foram examinados na primeira visita para determinar sua 

elegibilidade de acordo com os critérios de inclusão/exclusão. Os procedimentos 

cirúrgicos foram realizados por dois cirurgiões treinados e capacitados (G.A.R. – 

BOXC e M.C.C. - BOA). 

Após a cirurgia de reconstrução óssea, cada indivíduo foi monitorado em 

intervalos específicos para avaliar a segurança e o desempenho do dispositivo 

durante um período de 43 semanas. Trinta semanas após o procedimento de 

reconstrução óssea, implantes foram instalados. Os mesmos foram reabertos trinta e 

nove semanas após a data do procedimento de reconstrução e carregados quatro 

semanas após a colocação do pilar de cicatrização (Figura 4.1).  
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Figura 4.1 - Timeline 
 

Fonte: O autor. 

 

 

4.3.1 Instrução aos pacientes 
 

 

Pacientes receberam instruções de higiene bucal ao longo do estudo. As 

instruções sobre cuidados pós-operatórios eram repetidas nas visitas de 

acompanhamento. Em particular, os seguintes pontos foram cobertos durante as 

primeiras semanas após a cirurgia: utilização de enxaguante bucal a base de 

digluconato de clorexidina 0,12% (Periogard, Colgate-Palmolive, USA), evitar uso de 

dispositivos interdentais de limpeza, evitar mastigação na área tratada bem como 

qualquer outro tipo de trauma. Além disso, os pacientes foram instruídos a não fumar 

durante todo o período de estudo e a não consumir álcool durante a terapia com 

antibióticos. 
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4.3.2 Procedimento pré-cirúrgico 
 

 

Realizada antissepsia extra-oral com digluconato de clorexidina 2% (Riohex, 

Rioquímica, Brasil) e antissepsia inra-oral com digluconato de clorexidina 0,12% com 

bochecho por 2 minutos (Periogard, Colgate-Palmolive, USA). 

O protocolo pré-operatório para o uso de BOXC não diferiu do requerido para o 

uso de BOA. Todos os procedimentos fazem parte da rotina padrão, de acordo com 

a prática odontológica. Tendo como medicação pré-operatória administrada via oral 

uma hora antes do início do procedimento cirúrgico um comprimido de antibiótico 

(Amoxicilina 875mg + clavulanato de potássio 125mg, Aché, Brasil), um comprimido 

do anti-inflmatório (Ibuprofeno 600mg, Prati Donaduzzi, Brasil) e um comprimido do 

analgésico (Dipirona Sódica 500mg, Sanofi, Brasil). 

 

 

4.3.3 Cirurgia no local doador (BOA) 
 

 

Com anestesia realizada com técnica infiltravativa e com o bloqueio 

pterigomandibular e utilização do anestésico articaína 4% com epenifrina 1:100.000 

(DFL, Brasil), uma linha de incisão na área retro-molar vestibular foi realizada na 

mucosa alveolar pelo menos 3 mm da junção mucogengival a partir do primeiro 

molar. Um retalho mucoperiosteal foi elevado expondo a porção externa do ramo e 

ângulo mandibular. Nesta fase, foram feitos dois cortes ósseos na face lateral do 

ramo começando na linha oblíqua externa em direção ao ângulo mandibular. Os 

cortes foram de 2 mm de profundidade e envolvem apenas a placa cortical 

vestibular. O comprimento destes cortes determinou a altura do enxerto. Um terceiro 

corte foi feito com uma broca carbide cônica de peça reta na região anterior do ramo, 

paralelo à linha oblíqua externa, para conectar os outros dois. Por fim, um último 

corte foi realizado (sulco apical) unindo os dois cortes anteriores na face lateral do 

ramo mandibular. A placa cortical era então fraturada com a utilização de um 

separador de cavidade óssea. O bloco ósseo foi colhido pela divisão da placa 

cortical externa do ramo mandibular. Na sequência, a área doadora foi irrigada para 
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remoção de eventuais partículas ósseas e fechada com sutura contínua festonada 

com fio de nylon 5.0 (Ethicon, Johnson & Johnson, Brasil) (Figura 4.2). 

 
 
Figura 4.2 - Exposição área doadora do enxerto, região retromolar. No detalhe: enxerto autógeno 

removido (a); Sutura continua festonada em área doadora (b); Cicatrização área 
doadora (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor. 
 

 

4.3.4 Cirurgia no local receptor 
 

 

Sob anestesia local com técnica infiltravativa e o anestésico articaína 4% com 

epenifrina 1:100.000 (DFL, Brasil), incisões crestais e verticais (para melhor acesso 

cirúrgico e posterior fechamento da área sem tensão) foram utilizadas para elevar 

um retalho mucoperiosteal de espessura total para expor o rebordo subjacente. A 

espessura da crista óssea foi medida com um especímetro manual calibrado, 2 mm 

apical ao ápice da mesma no local alvo (Buser et al., 1996; Von Arx; Buser 2006; 

Cordaro et al., 2011; Schwarz et al., 2017) (Figura 4.3). 

  

a b c 



41 

Figura 4.3 - Exposição região receptora e altura das medições a serem realizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Especímetro manual calibrado possui precisão de 0,05 mm e o ponto a ser 

medido (altura) foi determinado com a utilização de sonda periodontal com precisão 

de 1 mm, e medido em três regiões do rebordo ósseo, sendo elas: mesial (M), centro 

(C) e distal (D) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Regiões das medidas realizadas (mesial = 1, centro = 2 e distal = 3) 
 

 
Fonte: O autor. 

 

 

A parede cortical vestibular do osso receptor foi perfurada até atingir osso 

medular, e preparada para o aumento volumétrico utilizando irrigação salina 

constante. A perfuração óssea do leito receptor levou à indução de sangramento e à 

abertura de espaços intra-medulares. A adequação do enxerto e o aplainamento do 

osso receptor foram realizados para obter o máximo de contato entre o osso 

hospedeiro e o enxerto.  

No grupo BOA, depois de removido do leito doador, o enxerto foi modelado e 

perfurado com irrigação salina extensiva e de maneira firme e estável foi fixado com 

a utilização do(s) parafuso(s) auto perfurantes em titânio ao osso receptor (Burger et 

al., 2011) (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 - Perfurações da cortical óssea vestibular (a); BOA em posição com parafuso de fixação 
(b,c); BOA fixado + OMBD ao redor (d, e); BOA + OMBD com cobertura de MC (f, g); 
Sutura (h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor. 
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No grupo BOXC, com a utilização de instrumentos de rotação lenta, as bordas 

afiladas do bloco foram removidas. BOXC foi perfurado com abundante irrigação 

salina, e com parafuso(s) auto perfurantes em titânio (Neodent, Straumann Group, 

Brasil) de 8, 10 ou 12 mm de comprimentoe utilização do kit de enxerto, fixado de 

maneira firme e estável ao osso receptor (Burger et al., 2011) e posteriormente 

irrigado com solução salina in situ. Incisões relaxantes do retalho mucoperiosteal 

foram realizadas para auxiliar no fechamento sem tensão da ferida cirúrgica (agora 

com maior volume ósseo). O retalho foi temporariamente reposto sobre o BOXC por 

cerca de 1-2 minutos.  

A periferia do enxerto de ambos os grupos BOXC e BOA foram contornadas 

com acréscimo de OMBD. Sendo que este osso particulado não ultrapassou o osso 

em bloco em espessura e foi responsável pelos preenchimentos de seus espaços 

laterais. Uma MC foi então colocada in situ e suas bordas cuidadosamente ajustadas 

sob o retalho.  

Após o posicionamento adequado da membrana, para ambos os grupos, os 

retalhos mucoperiosteais foram fechados e suturados com a técnica de sutura 

simples interrompida em conjunto a técnica de colchoeiro horizontal, para auxilio da 

dissipação e remoção da tensão apenas nas bordas da ferida cirúrgica, e assim 

diminuição da chance de deiscência dos tecidos moles. Suturas foram realizadas 2 

mm distantes das bordas da área enxertada com fio de nylon 5.0 (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 - Leito receptor exposto (a); Perfurações da cortical óssea vestibular (b); BOXC em posição 
com parafuso de fixação (c, d); BOXC fixado + OMBD ao redor (e); BOXC+ OMBD com 
cobertura de MC (f); Sutura (g, h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 
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4.3.5 Procedimentos e instruções pós-cirúrgicas 
 

 

Após a cirurgia, os pacientes continuaram com as medicações iniciadas na 

fase pré-cirúrgica: Um comprimido de antibiótico duas vezes ao dia por 14 dias, um 

comprimido do anti-inflmatórioduas vezes ao dia por 5 dias e um comprimido de 

analgésicoa cada 06 horas em caso de dor. Receberam indicação do uso de 

enxaguante bucal para realização de bochechos por 1 minuto duas vezes ao dia, por 

21 dias. 

Além disso, os indivíduos foram instruídos a não utilizar escova ou fio dental 

no local cirúrgico durante as primeiras três semanas após a intervenção, e depois 

escovar suavemente com uma escova de cerdas macias, evitando a área enxertada. 

Evitar exposição ao sol, evitar alimentos com temperaturas elevadas e que 

possuíssem consistência dura. 

Suturas foram removidas 14 dias após a data da cirurgia do enxerto. Imagens 

clínicas foram obtidas para documentar o processo de cicatrização. Visitas 

adicionais de acompanhamento foram programadas 4, 13 e 30 semanas após a data 

da cirurgia.  

 

 

4.3.6 Efeitos adversos 
 

 

O padrão da cicatrização e ocorrência de efeitos adversos relacionados ao 

procedimento cirúrgico ou ao uso de BOXC ou BOA foram registrados 

detalhadamente através de medições e fotografias nas visitas de acompanhamento 

pós-operatório. 

 

 
4.3.7 Cirurgia para instalação do implante 
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Os pacientes receberam medicação anti-inflamatória pré-operatória. O 

planejamento digita reverso de até dois implantes foi realizado por um software 

(exoplan, exocad, Alemanha) e guias cirúrgicas foram impressas em uma 

impressora 3D (Rapidshape P30, Rapidshape, Alemanha). 

Após administração de anestesia local com técnica infiltravativa e o 

anestésico articaína 4% com epenifrina 1:100.000 (DFL, Brasil), incisões crestais e 

verticais foram realizadas para elevar o retalho mucoperiosteal de espessura total a 

fim de expor o rebordo alveolar subjacente. A espessura do rebordo foi medida 

novamente com um compasso analógico calibrado, 2 mm apical à crista óssea no 

local-alvo e em três regiões (M, C e D). Na sequência, o (s) parafuso (s) de fixação 

foram removido (s). Implantes disponíveis comercialmente (Straumann Bone 

Level/Bone Level Tapered, Stramann Group, Suiça) foram instalados através de 

cirugia guiada (Figura 4.7). Um segundo aumento ósseo poderia ser realizado nesta 

fase com a utilização de OMBD e MC conforme necessidade do caso, a critério do 

cirurgião. Retalho de espessura total era fechado com sutura simples interrompida 

com fio de nylon 5.0. 

Pacientes foram instruídos a não utilizar escova ou fio dental no local cirúrgico 

ao longo da primeira semana após a intervenção, e depois escovar suavemente com 

uma escova de cerdas macias. Evitar exposição ao sol, evitar alimentos com 

temperaturas elevadas e que possuíssem consistência dura. 

Medicação pós-operatória orientada foi um comprimido de anti-inflamatório a 

cada 12 horas por 3 dias e um comprimido de analgésico a cada 6 horas em caso de 

dor. 

Suturas foram removidas 14 dias após a data da cirurgia de instalação do 

implante. Imagens clínicas foram obtidas para documentar o processo de 

cicatrização (Figuras 4.7 e 4.8). 

A instalação do pilar de cicatrização foi realizada 9 semanas após a 

instalação do implante e as suturas removidas 14 dias após o posicionamento do 

pilar de cicatrização (Figuras 4.7 e 4.8). 

Conclusão do estudo 
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Os implantes foram carregados 13 semanas após sua instalação (Figuras 4.7 

e 4.8). As visitas para confecção da restauração provisória ou definitiva foram 

realizadas de acordo com a necessidade. 
Figura 4.7 - Remoção do parafuso de fixação do BOA (a); Instalação do implante em BOA (b); Sutura 

após instalação do implante (c); Rebordo cicatrizado após instalação do implante (d); 
Cirurgia de Reabertura e ativação do implante (e); Rebordo cicatrizado após ativação do 
implante (f); Restauração protética finalizada (g, h) 
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Fonte: O autor. 
Figura 4.8 - Exposição da área regenerada por BOXC (a); Guia cirúrgico em posição para instalação 

dos implantes sobre BOXC (b); Implantes instalado sobre BOXC sem necessidade de 
ROG adicional (c); Sutura após instalação dos implantes (d); Cicatrização após cirurgia 
de instalação dos implantes (e); Cirurgia de reabertura e ativação dos implantes(f); 
Restauração protética (g, h) 
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Fonte: O autor. 
4.3.8 Reabilitação protética 

 

 

Os pacientes concluíram o estudo após a instalação da prótese sobre o 

implante aproximadamente 43 semanas após a cirurgia de enxerto. Na visita final 

(Visita 10), a satisfação do paciente foi avaliada e documentada. 

Caso os tratamentos dos grupos Teste ou Controle não fossem bem-

sucedidos (o implante não pode ser instalado ou o enxerto ter sido completamente 

removido), o paciente era descontinuado da pesquisa e tratado fora do protocolo da 

mesma.  

 

 

4.4 DESFECHOS  

 

 

Desfechos primários e secundários: 

 

 

4.4.1 Desfecho primário 
 

 

Largura do rebordo alveolar 2 mm apical da crista óssea, obtida após 30 

semanas de cicatrização (mm). Avaliando ganho ósseo horizontal em mm (∆ T 0 – T 

2) em três regiões do defeito ósseo a ser regenerado: mesial (M), centro (C) e distal 

(D) através de medições clínicas com o uso de especímetro analógico, no trans-

cirúrgico pré procedimento de enxerto (T 0 / Visita 2 / Baseline) e previamente a 

instalação do implante (T 2 / Visita 6) (7 meses após a cirurgia de regeneração 

óssea), para verificar os resultados.  
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4.4.2 Desfechos secundários 
 

 

. Média de reabsorção óssea dos tipos de enxerto no período de 7 

meses; 

(∆ T 1 - T 2), nas regiões mesial (M), centro (C) e distal (D) do defeito 

ósseo 

. Média do ganho ósseo no momento da cirurgia de aumento dos tipos 

de enxerto, Baseline e pós inclusão do bloco (∆ T 0 - T 1), nas regiões 

mesial (M), centro (C) e distal (D) do defeito ósseo; 

. Frequência de deiscência primária após o aumento horizontal; 

. Frequência de deiscência secundária após o aumento horizontal; 

. Remoção do enxerto durante as 30 semanas de cicatrização 

(completa/ parcial); 

. Necessidade de regeneração óssea guiada (ROG) complementar; 

. Impossibilidade de instalação do implante após período de cicatrização 

dos blocos ósseos; 

. Evento adverso grave. 

 
 

4.5 TAMANHO DA AMOSTRA 
 

 

O tamanho da amostra de 64 pacientes (32 por grupo de tratamento) foi 

calculado para avaliar a não inferioridade (± 1mm) entre os dois tipos de tratamentos 

propostos (Teste - BOXC e Controle - BOA) determinado com base em suposições 

sobre o desfecho primário (espessura do rebordo após 7 meses de cirurgia de 

aumento de ósseo) com base na análise da literatura existente recente sobre o tema 

abordado (Schwarz et al., 2017) que apresentou desvio-padrão ±1,75. Considerando 

uma taxa média conhecida de desistência dos participantes entre 10 - 20%, 8 

pacientes adicionais foram selecionados chegando ao total de 64. Amostra inicial de 
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cinquenta e seis indivíduos (28 por grupo) seria necessária para alcançar um poder 

de 91% com nível de significância alfa = 0,05. 

4.6 RANDOMIZAÇÃO 

 

 

A randomização dos participantes do estudo se deu em dois grupos que 

receberiam tratamentos diferentes (Controle e Teste). Para tal, foi utilizado um 

software para gerar uma sequência aleatória, em blocos de n = 2 e n = 4 (Random 

Allocation 2.0 Informer Technologies Inc.). Envelopes selados opacos, numerados 

sequencialmente, e enviados diretamente pela empresa patrocinadora (Geistlich 

Pharma AG, Wolhusen, Suíça) foram utilizados para ocultar a alocação. Na Visita 

número 2 (cirurgia de enxerto ósseo), o envelope referente à sua numeração inicial 

de inscrição foi aberto e determinou o grupo a ser alocado. Não foi possível fazer o 

cegamento para os pacientes e para os profissionais envolvidos no tratamento 

devido a característica do procedimento. 

 

 

4.7 MÉTODOS ESTATISTICOS 
 

 

Dado colhidos e analisados das Visitas 2 e 6 foram: ∆ T 0 – T 1; ∆ T 1 – T 2; ∆ 

T 0 – T 2; T 0 C; T 1 C; T 2 C; T 0 M; T 1 M; T 2 M; T 0 D; T 1 D; T 2 D. O pacote de 

software (Jamovi 1.9.9) foi utilizado para a análise descritiva e estatística dos 

valores.  

Análise específica e relativa a cada uma das medidas foi realizada, e para 

cada resultado obtido os dados foram demonstrados em média (Md), desvio padrão 

(±), mediana (Mdn), Intervalo Interquartil (IQQ) e intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Pacientes de ambos os grupos que por ventura não obtiveram os dados do T 

2 (Visita 6) disponíveis para coleta, tiveram seus dados analisados e tabulados como 

intenção de tratar, e assim as medidas foram copiadas do T 0 (Baseline / Visita 2) 

para o tempo final avaliado T 2. Teste de Shapiro-Wilk para avaliar aderência à 

normalidade e distribuição paramétrica ou não paramétrica dos dados de cada uma 

das colunas amostrais a serem analisadas foi realizado. Dados que obtiveram 
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adesão à curva normal após as análises descritivas iniciais receberam o teste 

paramétrico t de Student para amostras quantitativas independentes em sua 

comparação entre grupos. Já os dados que não obtiveram adesão à normalidade 

tiveram seus números analisados pelo teste não paramétrico U de Mann-Whitney, 

também para amostras quantitativas independentes. Ambos assumindo um valor de 

significância de p<0,05 (t-Student - * / Mann-Whitney - †) para podermos considerar 

que os resultados são estatisticamente diferentes. 

As diferenças entre ∆ T 0 – T 1, ∆ T 1 - T 2 e ∆ T 0 - T 2,  tiveram a 

apresentação dos dados em três tabelas divididas pela área: Mesial (M), Centro (C) 

e Distal (D). ∆ T 0 – T 1  irá nos informar o ganho ósseo imediato de cada técnica de 

enxertia, ambos coletados em Visita  2. ∆ T 1 – T 2  indicará dados do padrão de 

reabsorção de cada um dos enxertos dos grupos estudados após o período de 30 

semanas de cicatrização (desfecho secundário), e ∆ T 0 - T 2  nos mostrará o  ganho 

final ósseo  de cada material utilizado nos tratamentos (desfecho primário) (Tabelas 

5.3, 5.4 e 5.5). 

Outras análises realizadas se deram com os valores brutos coletados nos 

tempos (T 0, T 1 e T 2) e áreas ( Mesial, Centro e Distal), são estes :  T 0 M, T 1 M, 

T 2 M, T 0 D, T 1 D, T 2 D e  T 0 C, T 1 C, T 2 C (Tabela 5.2). 

Análises qualitativas complementares para trabalhos futuros serão realizadas 

a partir de dados também já coletados no tras e pós-cirúrgico de maneira dicotômica 

(ex: deiscência dos tecidos, necessidade de nova ROG no momento da instalação 

do implante, fluxo sanguíneo no local, utilização de uma ou duas membranas, tipo 

de defeito ósseo, tipo de sutura realizada e etc.) e terão assim sua estatística 

realizada e dados obtidos através de um modelo de análise de regressão múltipla. 

Também para análises futuras complementares, poderá ser realizado o teste 

de variância ANOVA de medidas repetidas para verificar a relação estatística entre 

as medidas nos tempos T 0, T 1 e T 2, em suas áreas Mesial, Centro e Distal, 

relacionando juntamente os dois diferentes grupos. E com realização de teste de 

comparação Post Hoc de Tukey. 
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5 RESULTADOS 
 
 

O estudo ocorreu entre agosto de 2017 a dezembro de 2019. Sessenta e sete 

pacientes foram selecionados e incluídos oficialmente. Sessenta e quatro realizaram 

a cirurgia de enxerto e um paciente desistiu do estudo durante a cicatrização do 

mesmo. Três pacientes foram removidos no início do estudo e não tiveram a cirurgia 

realizada. Os motivos se deram após a inclusão no estudo e durante o período de 

preparação e adequação do meio bucal. Um desses pacientes teve um evento 

adverso severo (infarto agudo do miocardo), outra paciente informou estar gestante 

e a terceira desistiu de participar do estudo e retirou o TCLE. No decorrer do estudo 

um paciente do grupo Controle desistiu de participar do estudo e retirou o TCLE 

(Figura 5.1 e Tabela 5.1). 

 
Figura 5.1 - Fluxograma do estudo 

 

 
 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.1 - Dados demográficos dos grupos BOA e BOXC 
 

 
Fonte: O autor. 

 
Tabela 5.2 - Análise das medidas da largura do rebordo ósseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor.  
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Os sessenta e quatro pacientes que receberam a intervenção cirúrgica de 

aumento de rebordo, possuíam espessura inicial do mesmo em T 0 (valores brutos 

com análise descritiva dos dados coletados em média e DP) na região central (C), 

valor de 2,96 mm (±0,75) para BOA e 2,66 mm (±0,69) para o grupo BOXC, valor de 

3,83 mm (± 0,88) para o grupo BOA e 2,89 mm (± 0,75) para o grupo BOXC na 

região mesial (M) e 3,79 mm (± 1,10 ) para o  grupo BOA e 2,93 mm (± 0,72) para o 

grupo BOXC na região distal (D). Apresentando diferença estatística com p<0,05 nas 

regiões mesial e distal entre os grupos (Tabela 5.2). 

Dos sessenta e três pacientes que completaram o estudo, o ganho ósseo 

aferido no momento da cirurgia de enxerto (Visita 2), antes e após a inclusão dos 

blocos ósseos, na área central ∆ T 0 – T 1 C foi de  3,70 mm (±0,95 ) para o grupo 

BOA e 3,98 mm (±0,76) para o grupo BOXC, ∆ T 0 – T 1 M (Mesial) foi de 2,90 mm 

(± 0,82 ) para o grupo BOA e 3,86 mm (± 1,13) para o grupo BOXC e  ∆ T 0 – T 1 D 

(Distal) foi de 2,99 mm (± 0,95) e 3,94 mm (±1,09), para os grupo BOA e BOXC, 

respectivamente. Sendo apresentada diferença estatística nas regiões mesial e 

distal entre os grupos (p<0,05) (Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5). 

Em continuação da análise descritiva do desfecho primário (ganho ósseo final 

após 30 semanas) dos sessenta e três pacientes que completaram o estudo, a 

largura média de ∆ T 0 – T 2 M (Mesial) foi de 2,46 mm (± 1,43) para o grupo BOA e 

3,06 mm (± 1,63) para o grupo BOXC, ∆ T 0 – T 2 C (Centro) foi de 3,40 mm (± 1,36) 

para o grupo BOA e 3,46 mm (± 1,75) para o BOXC e largura  ∆ T 0 – T 2 D (Distal) 

foi de 2,63 mm (± 1,65) e 3,19 mm (± 1,59) para os grupos BOA e BOXC, 

respectivamente. Não possuindo diferença estatística entre os grupos (Tabelas 5.3, 

5.4 e 5.5). 

Como desfecho secundário (reabsorção óssea final após 7 meses), a largura 

média de ∆ T 1 – T 2 M (Mesial) foi de - 0,44 mm (± 1,21) para o grupo BOA e - 0,80  

mm (± 1,93 ) para o grupo BOXC, ∆ T 1 – T 2 C (Centro) foi de - 0,29 mm (± 1,18) 

para o grupo BOA e - 0,53 mm (± 1,95 ) para o grupo BOX e ∆ T 1 – T 2 D (Distal) 

de - 0,36 mm (± 1,25) e - 0,75 mm (± 1,43) para os grupos BOA e BOXC, 

respectivamente. Não possuindo diferença estatística entre os grupos (Tabelas 5.3, 

5.4 e 5.5). 
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Tabela 5.3 - Diferença (∆) das medidas Centrais do rebordo ósseo 

 

 
Fonte: O autor. 

 

Tabela 5.4 - Diferença (∆) das medidas Mesiais do rebordo ósseo 

 
 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.5 - Diferença (∆) das medidas Distais do rebordo ósseo 

 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Dois pacientes pertencentes ao grupo BOXC (6,25%) e dois pacientes do 

grupo BOA (6,45%) apresentaram exposição e perda precoce dos blocos ósseos 

com necessidade de remoção dos mesmos (Tabela 5.6). 

Quatro pacientes do grupo BOXC (12,5%) necessitaram de ROG adicional 

com uso de OMBD + MC no momento da instalação do implante. Em contraste, 

nenhum paciente do grupo BOA necessitou de ROG adicional no momento da 

instalação do implante (Tabela 5.6).  

Em um (1) paciente pertencente ao grupo BOXC, a instalação do implante 

não foi possível, mesmo após a consolidação do enxerto em seu tempo preconizado. 

No grupo BOA, foi possível instalar os implantes em todos os sítios que tiveram os 

blocos integrados (Tabela 5.6). 

Nenhum dos pacientes revelou evento adverso grave em decorrência dos 

procedimentos ou dos biomateriais utilizados no estudo (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.6 - Efeitos adversos 

 
Fonte: O autor. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

O presente ensaio clínico monocêntrico randomizado de braço duplo, realizou 

os tratamentos propostos do estudo com elevado número amostral de 64 pacientes. 

Se comparado a outros trabalhos publicados deste mesmo tema atualmente 

disponíveis em literatura que incluem de 10 a 15 pacientes, se coloca como pioneiro 

neste tamanho de amostra.  

Em relação às espessuras inicias dos pacientes tratados em T 0, medidas 

apresentaram diferença estatística entre os grupos BOXC e BOA nas regiões 

avaliadas mesiais e distais, não se diferindo na região cental.  Apresentando assim o 

grupo BOXC pacientes com média de espessura de rebordo no Baseline menores 

do que a média dos pacientes do grupo BOA nas extremidades dos defeitos 

alveolares a serem regenerados.  

Situação que se inverte na análise de (∆ T 0 – T 1), na qual também 

apresenta diferença entre os grupos nas regiões mesiais e distais em relação ao  

ganho ósseo momentâneo, porém com grupo BOXC apresentando os maiores 

valores. Não se demostrando então as medidas do Baseline fator de interferência no 

ganho ósseo inicial coletado, e BOXC devido sua característica de ser um bloco já 

pronto para uso e com medidas padronizadas (5 mm espessura), apresenta maior 

facilidade em se obter este ganho ósseo imediato elevado se comparado a BOA, 

que possui em muitas vezes uma limitação do volume da área doadora, e sua 

remoção não segue um padrão de tamanho.  

Na avaliação do ganho ósseo final após o período de cicatrização dos blocos 

de 7 meses (∆ T 0 – T 2), temos um ganho obtido em espessura sem diferença 

estatística entre os dois grupos de tratamento em nenhuma das três regiões 

avaliadas (Mesial, Centro e Distal). Indicando-nos a não inferioridade do BOXC se 

comparado ao tratamento considerado como padrão ouro para regeneração em 

espessura de defeitos alveolares severos. 
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Com base no padrão de reabsorção dos blocos no mesmo período de 7 

meses de cicatrização (∆ T 1 – T 2), a mesma não apresentou diferença entre os 

dois grupos de tratamento em nenhuma das três regiões avaliadas (Mesial, Centro e 

Distal). Fator que nos remete a confirmar o que outros estudos prévios relatam, 

BOXC apresentar padrão elevado de reabsorção ao longo dos meses (Schwarz et 

al., 2010),  e por isto podendo ser comparado a BOA que apresenta está 

característica muito citada em literatura (Chiapasco et al., 2006; Donos et al., 2008; 

Chiapasco; Casentini, 2018; Sanz et al., 2019). 

Após 12 a 16 semanas de cicatrização, Schwarz et al. (2010) e Benic et al. 

(2016), relatam que BOXC se mostrou bem integrado às regiões receptoras, 

evidenciado pelo crescimento de tecido ósseo originário principalmente dos espaços 

abertos da medula da crista alveolar adjacente. Mas, ambos os estudos citam, como 

dito à cima, uma reabsorção acentuada do enxerto em bloco equino na ausência de 

qualquer infiltrado inflamatório celular. 

Deve-se enfatizar que a mesma combinação do contorno dos blocos 

realizadas com OBMD e MC, pode gerar maior ganho de espessura óssea para 

ambos os grupos, devido estes materiais também resultarem em uma formação 

óssea em espessura clinicamente relevante (Hämmerle et al., 2008; Schwarz et al., 

2008), não sendo possível então estimar o verdadeiro desempenho dos dispositivos 

de forma isolada no volume obtido do rebordo após o período de cicatrização. 

A presença de material de enxerto xenógeno particulado bovino, se mostra 

favorável em termos de estabilidade dimensional, colaborando positivamente com a 

manutenção da estrutura por maior tempo e promovendo assim um arcabouço ósseo 

prolongado, limitando principalmente a reabsorção de BOA (Cordaro et al., 2011). 

Mas por outro lado, pode estar também associado a um aumento da frequência de 

deiscência dos tecidos moles. 

Neste contexto, deve-se enfatizar que o protocolo proposto para o estudo de 

aplicar um aumento ósseo simultâneo do contorno com OMBD e MC, se dá 

principalmente na observação de que BOXC apresentou um processo de 

remodelação óssea acentuada em modelo canino relatada por Schwarz et al. (2010), 

e portanto também pode se beneficiar com a proteção e contorno da utilização 
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destes materiais. Tanto BOA como BOXC receberam então benefícios com a 

complementação óssea e da membrana. 

Segundo Naenni et al. (2019), deve-se ser levar em consideração ao executar 

procedimentos de regeneração óssea da crista alveolar, os processos de reabsorção 

esperado dos enxertos, que podem acarretar em uma diminuição do volume inicial 

obtido. 

Como citado, a reabsorção de BOXC, observada em estudo anterior pré-

clínico (Schwarz et al., 2010), poderia sugerir que o cirurgião realizasse uma 

modelagem conservadora do contorno original do bloco (10X10x5 mm), com objetivo 

de compensar sua perda volumétrica ao longo do período de cicatrização, porém 

outros fatores como maior chance de deiscência e exposição da ferida cirúrgica e do 

enxerto devem ser levados em consideração. 

Uma porcentagem alta de deiscência dos tecidos moles (70 % da amostra) foi 

relatada por Schwarz et al. (2017) ao utilizar  BOXC (com contorno adicional de 

OMBD e MC) em 10 pacientes. Em comparação, taxas de complicações próximas a 

37,5% da amostra foram relatadas em outros estudos (Von Arx; Buser 2006; 

Cordaro et al., 2011)  com uso de BOA combinado com  OMBD e MC. Contorno 

periférico de BOA pode ter contribuído para a deiscência dos tecidos moles. 

Pode se associar a deiscência dos tecidos moles com exposição prematura 

do enxerto segundo Aloy-Prósper et al. (2015), uma das principais complicações 

associadas à utilização de BOA. 

Schwarz et al. (2017) realizou um estudo piloto de braço único, com uso de 

BOXC (contorno OMBD e MC) em 10 pacientes. Relatou que em 8 pacientes, foi 

obtido um ganho médio de espessura da crista óssea de 3,88 mm (± 1,75) em 24 

semanas de cicatrização. Em segundo estágio cirúrgico, foi possível a instalação de 

implantes em 80% da amostra. Ao analisar resultados de desempenho do estudo em 

análise histológica, biópsias de tecido apontaram para uma organização óssea dos 

arcabouços de BOXC, confirmando assim estudos experimentais anteriores em 

animais como Schwarz et al. (2010) e Benic et al. (2016).  
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Autores como Fadok (2013) e Marti et al. (2015), relataram a possibilidade de 

alergia em humanos, ao colágeno xenógeno equino, embora este fato não pode ser 

confirmado no decorrer da presente pesquisa. 

Em outro estudo de braço único em humanos com BOXC (contorno OMBD e 

MC), 24 semanas após a cicatrização do enxerto realizado, segundo Ortiz-Vigón et 

al. (2018), implantes foram possíveis de serem instalados em 11 de 15 pacientes 

(73,3%) sem a necessidade de contorno ósseo adicional (ROG) e a largura da crista 

alveolar obteve ganho médio de 4,12 mm (± 1,32). 

Resultados comparáveis ao presente estudo que apresentou ganhos obtidos 

em região central do rebordo alveolar de 3,46 mm (±1,75) para o grupo BOXC e de 

3,40 mm (±1,36) para o grupo BOA. 

Da mesma forma comparáveis aos resultados publicados em revisão 

sistemática com o uso de blocos ósseos autógenos para correção de defeitos 

ósseos intra-orais que relatou ganho médio em largura do rebordo de 3,90 mm (± 

0,38) (Sanz-Sánchez et al., 2015), e de 4,50 mm (± 1,3) obtidos com enxertos 

alógenos em trabalho de Dias et al. (2016). 

Não houve exposição do parafuso utilizado para fixação dos enxertos em 

nenhum dos grupos, consequentemente o mesmo não está associado a nenhum 

sinal ou caso de infecção da ferida cirúrgica ou exposição dos blocos ósseos. 

Em termos de segurança, nenhum paciente sofreu evento adverso grave 

relacionado aos biomateriais utilizados, como alergias ou resposta inflamatória 

exacerbada em nenhum dos grupos.   

A incidência de deiscências mais graves, com exposição e contaminação de 

BOXC, se correlacionou com a necessidade de novo contorno do enxerto (ROG) em 

segundo estágio cirúrgico para possibilitar a instalação dos implantes. Fato que está 

de acordo com estudos anteriores de Peñarrocha-Diago et al. (2013) e Sanz-

Sánchez et al. (2015) que relatam menor ganho ósseo ao comparar regiões que 

sofreram deiscência dos tecidos moles com áreas que não foram expostas.  
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Número de complicações ocorridas neste estudo clínico pode ter relação com 

as espessuras estreitas dos defeitos ósseos severos (< 4 mm – Critério de Inclusão) 

iniciais (Baseline) dos rebordos alveolares tratados. Utilização de enxertos de grande 

volume ou mais de um tipo de enxerto simultaneamente, pode dificultar o suprimento 

sanguíneo adequado ou a colonização dos mesmos com células osteoprogenitoras 

como descreve Gruber et al. (2017). 

Enquanto enxertos em bloco fabricados a partir de osso xenógeno bovino 

acabam fraturando durante seu desgaste com fresas para adequação do formato, ou 

durante seu posicionamento sobre o defeito ósseo com os parafusos passantes 

como citam os autores Schwarz et al. (2010), Benic et al. (2016) e Ortiz-Vigón et al. 

(2018), BOXC se mostra mecanicamente estável, com bom manuseio clínico e 

permitindo modelagem eficaz, não apresentando fratura ao decorrer de seu 

desgaste. Da mesma forma não apresentou fratura no ato de aposição sobre o sítio 

receptor. Sua elasticidade derivada do colágeno equino proporciona adaptação com 

compressão e ancoragem mecânica adequada em defeitos ósseos com duas ou 

menos paredes residuais. 

Com base nos resultados dos estudos mencionados acima, em que o 

aumento demasiado do contorno ósseo, aumentou a frequência de deiscências dos 

tecidos moles (Cordaro et al., 2011), futuros protocolos cirúrgicos devem também 

considerar uma possível modelagem e arredondamento mais extensos das bordas 

de BOXC, bem como definir uma limitação da quantidade de enxerto particulado 

utilizado para contorno e preenchimento de sua área periférica. 

A maioria dos estudos conclui que o aumento ósseo primário permite a 

posterior instalação do implante (em segundo estágio cirúrgico) sem a necessidade 

de complemento ósseo adicional (ROG) (Urban et al., 2011). 

No entanto, apenas pequeno número de artigos relata qual a proporção de 

implantes instalados de acordo com a posição do planejamento protético ideal, qual 

a necessidade de seleção de um implante de diâmetro menor ou a proporção de 

implantes que necessitaram de algum procedimento adicional de regeneração. 
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Dentro das limitações do presente ensaio clínico, concluiu-se que BOXC pode 

ser utilizado com sucesso para sustentar o aumento em espessura da crista óssea 

alveolar e propiciar assim a posterior instalação de implante em segundo estágio 

cirúrgico. Estando de acordo com fator principal de sucesso de procedimentos 

primários de aumento ósseo, segundo Sanz-Sánchez et al. (2015) e Jepsen et al. 

(2019), sendo este a viabilidade da instalação do implante em sua mais adequada 

posição tridimensional, após o período de cicatrização óssea. 

.
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7 CONCLUSÃO 
 

 

A utilização de BOXC em combinação simultânea com partículas de OMBD e 

MC pode ser indicado para realizar aumento ósseo em espessura de rebordos 

atróficos e possibilita futura instalação de implante em segundo estágio cirúrgico. 

BOXC, após o período de cicatrização de 7 meses, obteve espessura óssea 

comparável a BOA (padrão ouro). Seu padrão de reabsorção após o mesmo período 

de tempo também pode ser comparado a BOA. BOXC demostrou ser seguro em 

relação a possíveis efeitos adversos graves.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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