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"Quando os problemas se mostram absurdos, os desafios se tornam apaixonantes."
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RESUMO
Antunes, A.A. Tratamento de defeitos ósseos cervicais com materiais
osseocondutores porosos imediatamente à instalação de implantes: Estudo
histológico, histométrico, micro-tomográfico e de análise de frequência de
ressonância em cães. 2013. 119 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Odontologia de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
O objetivo do presente estudo foi comparar a eficácia da implantação de biomateriais
porosos na neoformação óssea e reparo de defeitos cervicais mandibulares em cães,
com ou sem a técnica de regeneração óssea guiada (ROG). Bio-Oss Block® (BB), BioOss Collagen® (BC), Bio-Oss® em grânulos (BG), osso autógeno (Ab) e coágulo (Cg)
foram utilizados nas mesmas situações experimentais. Para o grupo com membrana
foi utilizado o BioGide®. Doze cães foram submetidos a extrações dos pré-molares e
primeiros molares mandibulares bilateralmente. Quatro meses após cinco defeitos
ósseos (6 mm de diâmetro/4 mm de profundidade) foram confeccionados em um
lado. Implantes de 3,3 x 10 mm foram instalados na mesial de cada defeito,
proporcionando um “gap” distal de 2,7 mm. Os defeitos foram aleatoriamente
preenchidos com Ab, Cg, BB, BC e BG. Os mesmos procedimentos foram executados
no lado oposto após oito semanas. A membrana foi utilizada para recobrir os defeitos
em metade dos lados. Os animais foram sacrificados após oito semanas. A
estabilidade dos implantes foi aferida pelo Osstell Mentor®, na instalação do
implante e no sacrifício. Os espécimes (n=60, sendo 3 de cada grupo) foram
escaneados em micro-tomógrafo Skyscan® 1172. Após aquisição das imagens, o
volume de interesse de 3,0 x 6,0 x 4,0 mm foi estabelecido e os parâmetros relativos
à formação óssea foram avaliados. Todos os biomateriais foram escaneados in vitro
para avaliação da porosidade. Utilizando a técnica de cortes por desgaste, lâminas
histológicas foram confeccionadas para a avaliação histológica e histométrica de cada
espécimen. As análises histométricas revelaram que o BC apresentou formação óssea
semelhante ao Ab em 8 semanas sem BGd. O Cg mostrou a maior formação óssea
entre os tratamentos testados em 16 semanas com BGd, e foi superior ao BB e BG em
8 semanas sem BGd (p<0,05). O BB exibiu pior formação óssea entre os tratamentos
(8 e 16 semanas, com ou sem membrana). O BC obteve o melhor desempenho dentre
os biomateriais. Todos os biomateriais foram parcialmente reabsorvidos de 8 a 16

semanas, no entanto, o BB foi encontrado em maior quantidade em comparação com
os demais biomateriais (p<0,05). Em relação à análise da crista alveolar, o BB
apresentou a menor reabsorção entre os tratamentos, com e sem BGd a 8 e 16
semanas (p<0,05). A aplicação da BGd proporcionou maior ISQ em 16 semanas,
independentemente do material testado (p<0,05). A análise micro-tomográfica
mostrou que quando a BGd não foi utilizada, o BG proporcionou a maior quantidade
de osso no interior do defeito, seguido pelo BC (p<0,05). Quando o defeito foi
coberto com BGd, o Ab rendeu superior formação óssea (p>0,05). A análise de
superfície óssea mostrou valores aumentados em sítios tratados com BG, seguido por
BC em 8 semanas sem BGd, e Ab em 8 semanas com BGd (p<0,05). O BC apresentou
superfície/volume ósseo superior a 8 (com e sem BGd) e 16 semanas com BGd
(p<0,05). O BB apresentou os menores valores em 16 semanas (sem BGd). O Cg em
16 semanas (com BGd) foi o pior entre os tratamentos aplicados (p<0,05). Em relação
à espessura trabecular, Ab e BB apresentaram respectivamente valores maior e
menor (p<0,05), independente do tempo experimental avaliado ou uso de
membrana. A análise da porosidade dos biomateriais revelou que o BG apresentou
maiores números, volume e superfície de poros fechados. O BB apresentou maiores
valores de volume de poros abertos, porosidade aberta e porosidade total em
comparação com os outros materiais. Conclui-se que a implantação de bloco de alta
porosidade (BB) falhou em proporcionar maior reparo ósseo no interior do defeito e
foi o tratamento que mais reduziu a reabsorção da crista óssea alveolar distal.
Biomateriais com menor porosidade (BC e BG) apresentaram superior ou semelhante
formação óssea e estabilidade dos implantes em comparação ao osso autógeno. A
utilização da técnica de ROG melhorou o padrão de formação óssea em todos os
tratamentos e períodos testados e reduziu a presença de tecido mole no interior do
defeito. Uma relação inversa entre a porosidade dos biomateriais e a formação óssea
in vivo foi observada no modelo experimental adotado.
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ABSTRACT
Antunes, A.A. Treatment of cervical bone defects with porous osteoconductive
materials in immediate implants: a histological, histometric, micro-CT and RFA
study in dogs. 2013. 119 f. Thesis (PhD) – Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto,
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
The aim of this study was to compare the effectiveness of porous biomaterials in
bone formation and repair of cervical mandibular defects in dogs, with or without
Guided Bone Regeneration (GBR) technique. Bio-Oss Block® (BB), Bio-Oss Collagen®
(BC), Bio-Oss® in granules (BG), autogenous bone (Ab) and coagulum (Cg) were used
under the same experimental conditions. For the membrane group, BioGide® was
used. Twelve dogs underwent bilateral extractions of mandibular premolars and first
molars. After four months five bone defects (6 mm long / 4 mm deep) were prepared
at one side. Implants of 3.3 x 10 mm were installed on each of mesial defect,
providing a distal gap of 2.7 mm. The defects were randomly filled with Ab, Cg, BB, BC
and BG. The same procedures were performed in the opposite side after eight weeks.
A membrane was used to cover the defects in half of the sides. Animals were
sacrificed after eight weeks. Implant stability was measured by Osstell Mentor®, at
implant installation and sacrifice. The specimens (n=60, 3 in each group) were
scanned in Skyscan® 1172 micro-CT scanner. A volume of interest of 3.0 x 6.0 x 4.0
mm was established and the parameters related to bone formation were evaluated.
All used biomaterials were also scanned for in vitro porosity evaluation. Using Exakt®
system, ground section of each specimen were prepared for histological and
histometric assessment. Histometric analysis revealed that BC presented similar bone
formation to Ab in 8 weeks without BGd. Cg showed greater bone formation between
treatments at 16 weeks with BGd, and was superior to BG and BB at 8 weeks without
BGd (p<0.05). BB exhibited worse bone formation within treatments (8 and 16 weeks,
with or without membrane). BC had the best performance among biomaterials. All
biomaterials were partially resorbed from 8 to 16 weeks. However, BB was found in
greater amounts in comparison with other biomaterials (p<0.05). Regarding the
alveolar crest analysis, BB had the lowest resorption between treatments with and
without BGd at 8 and 16 weeks (p<0,05). The BGd use promoted higher final ISQ
values at 16 weeks, regardless the tested treatment (p<0.05). Micro-CT analysis

showed that when BGd was not used, BG yielded the highest amount of bone within
the defect, followed by BC (p<0.05). When the defect was covered with BGd, Ab
yielded higher bone formation (p>0.05). Bone surface area analysis showed that
increased values in sites treated with BG, followed by BC without BGd at 8 weeks, and
Ab at 8 weeks with BGd (p<0.05). The BC presented greater Bone Surface Area/Bone
volume at 8 (with and without BGd) and 16 weeks with BGd (p<0.05). BB had the
lowest values at 16 weeks (without BGd). Cg presented the worst performance
among treatments at 16 weeks (with BGd) (p<0.05). Regarding the Trabecular
Thickness, Ab and BB showed the highest and lowest values, respectively (p<0.05),
regardless of the time point or membrane use. In biomaterials porosity analysis, BG
showed higher numbers, volume, and surface area of closed pores. BB had the
highest volume of open pores, open porosity and total porosity compared with the
other treatments. It can be concluded the use of a high porosity block (BB) failed to
provide greater bone formation within the defect area and it was the treatment that
better reduced distal alveolar crest resorption. Biomaterials with lower porosity (BC
and BG) showed higher or similar bone formation and implant stability if compared to
autogenous bone. The appliance of BGd improved bone formation in all treatments
and tested periods and reduced soft tissue presence within the defect. An inverse
relationship between biomaterials’ in vitro porosity and in vivo bone formation was
observed in the experimental model used.
Key-Words:

Biomaterials. Bone
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formation.

Porosity.
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resorption.
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Figura 53

Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados
com BB: A e B) 8 semanas sem membrana; C e D) 16 semanas
sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16
semanas com membrana. Notar presença de biomaterial
remanescente em amarelo
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Figura 54

Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados
com BC: A e B) 8 semanas sem membrana; C e D) 16 semanas
sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16
semanas com membrana. Notar presença de biomaterial
remanescente em amarelo
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Figura 55

Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados
com BG: A e B) 8 semanas sem membrana; C e D) 16 semanas
sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16
semanas com membrana. Notar presença de biomaterial
remanescente em amarelo
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Figura 56

Reconstrução 3D de amostra de BB escaneada in vitro: A)
Vista lateral, B) Vista lateral com transparência, C) Vista
superior
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Figura 57

Reconstrução 3D de amostra de BC escaneada in vitro: A)
Vista lateral, B) Vista lateral com transparência, C) Vista
superior
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Figura 58

Reconstrução 3D de amostra de BG escaneada in vitro: A)
Vista lateral, B) Vista lateral com transparência, C) Vista
superior
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
A instalação de implantes imediatamente após extração dentária tem se
constituído em procedimento comum na prática odontológica. Neste contexto a
formação óssea ao redor de implantes utilizando esta técnica tem mostrado padrão
histológico de osseointegração similar aos obtidos tanto em modelos de estudo em
humanos (WILSON et al., 1998; PAOLANTONIO et al., 2001), como em animais
(BARZILAY et al., 1996a, 1996b; KARABUDA et al., 1999; ARAÚJO et al., 2005).
Achados histomorfométricos utilizando modelos de estudos em animais têm
demonstrado que a instalação de implantes em alvéolos frescos resulta em
marcantes alterações nas paredes alveolares e da crista óssea, no que diz respeito à
altura e espessura (VIGNOLETTI et al., 2009). Essas alterações de padrão de reparo
podem ser justificadas pela maior dimensão do alvéolo dental em relação ao
tamanho dos implantes ocasionando, como consequência, a formação de defeito
ósseo (“gap”) entre a superfície do implante e as paredes da crista óssea
(CARMAGNOLA et al., 2003). A maneira mais efetiva de minimizar o efeito do
“ gap” na reabsorção da crista óssea alveolar se constitui no maior desafio
encontrado para as pesquisas que estudam a aplicabilidade da técnica nos
diferentes modelos experimentais.
Inúmeros materiais e técnicas têm sido descritas na tentativa de aumentar a
previsibilidade desse tratamento em situações de alvéolo pós-extração, visando
preencher espaços circunjacentes ao implante e favorecer o processo de preservação
dos tecidos periimplantares e sua osseointegração (AKIMOTO et al., 1999; POLYZOIS
et al., 2007; SALATA et al., 2007). Entre os métodos citados incluem-se a aplicação
do princípio de Regeneração Óssea Guiada (ROG) com o uso de membranas como
barreiras mecânicas, a instalação de enxertos ósseos autógenos ou alógenos para o
preenchimento desses defeitos, aplicação de substitutos osseocondutores como
hidroxiapatita, biovidro, ou osso bovino, ou ainda as várias combinações dessas
modalidades de tratamento (BERGLUNDH E LINDHE, 1997; AKIMOTO et al., 1999;
CARMAGNOLA et al., 2003; ABUSHAHBA et al., 2008). Embora a maioria dessas
técnicas promova o preenchimento ósseo do defeito sob o ponto de vista clínico,
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propiciando um melhor contorno alveolar e de tecido mole, não garantem que a
osseointegração do implante possa ocorrer (BOTTICELLI et al., 2004; POLYZOIS et al.,
2007; CANEVA et al., 2010a).
A estabilização inicial do material osseocondutor é também de suma
importância para os resultados de formação óssea nessas situações. A presença de
micro-movimentos pode inibir o crescimento ósseo na superfície do biomaterial, o
que pode resultar em fibro-integração. Hjorting-Hansen et al. (1990), em trabalho
que avaliou biópsias em humanos após aumento mandibular com hidroxiapatita em
bloco e em grânulos, relataram diminuída formação óssea em sítios enxertados com
grânulos em relação aos blocos, atribuindo esta deficiência às micro-movimentações
dos grânulos.
A idéia de criar um sítio anatômico isolado com o objetivo de promover
cicatrização foi primeiramente introduzida há aproximadamente 57 anos, em que
filtros de acetato de celulose foram experimentalmente utilizados para regeneração
de nervos e tendões (BASSET et al., 1956). Na região crânio-facial resultados bem
sucedidos foram relatados após instalação de barreiras mecânicas sobre defeitos em
calvária de ratos (MELCHER, 1969) e nos maxilares de coelhos (KAHNBERG, 1979). O
conceito de ROG envolve a colocação de barreira mecânica com o objetivo de
proteger o coágulo e criar um espaço isolado que permita apenas acesso de fatores
de crescimento e proteínas ósseas, impedindo a migração competitiva com outros
tecidos (DAHLIN et al., 1988). Uma variedade de materiais tem sido utilizada no
desenvolvimento de membranas para procedimentos de ROG, dentre os quais se
podem destacar os não absorvíveis, como o politetrafluoretileno expandido (e-PTFE)
ou reabsorvíveis, compostos de dura mater, ácido poliláctico, ácido poliglicólico e
poliuretano (KOHAL et al., 1998). Atualmente, as membranas reabsorvíveis à base de
colágeno têm sido bastante utilizadas na prática clínica, considerando as vantagens
de baixa imunogenicidade, fácil manipulação e melhor modelagem aos contornos dos
tecidos, sendo reabsorvidas no sítio implantado em um tempo médio de 24 semanas
(BUNYARATAVEJ & WANG, 2001).
Entre os biomateriais osseocondutores o Bio-Oss® (Geistlich Biomaterials
AG, Wolhusen, Switzerland), sintetizado a partir de osso bovino desproteinizado,
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tem sido amplamente aplicado no tratamento de defeitos ósseos periodontais,
procedimentos de elevação de seio maxilar e no reparo de alvéolos dentais para
instalação de implantes, além da correção de defeitos ósseos periimplantares
persistentes (BERGLUNDH e LINDHE, 1997; CARMAGNOLA et al., 2000;
CARMAGNOLA et al., 2003; CARMAGNOLA et al., 2008; POLYZOIS et al., 2007;
ABUSHAHBA et al., 2008; MORDENFELD et al., 2010). O Bio-Oss® é composto de
várias formas de fosfato de cálcio encontradas no tecido ósseo mineralizado e
assim, acredita-se que o material seja reabsorvido e substituído por osso (ARAÚJO et
al., 2009). O Bio-Oss® é comercializado na forma de grânulos ou blocos: o Bio-Oss
Block® resulta do processamento do bloco de osso bovino, enquanto o Bio-Oss
Collagen® é uma combinação de grânulos de osso bovino cortical natural purificado
e 10% de fibras colágenas em forma de bloco. A adição do colágeno facilita a
manipulação deste material e age mantendo-o posicionado

no

sítio

de

implantação, o que permite uma melhor modelagem à morfologia do defeito
(WONG et al., 2010).
Alguns autores relatam osseointegração similar à conseguida com o osso
autógeno em defeitos ao redor de implantes, com a reabsorção e substituição das
partículas de Bio-Oss® por tecido ósseo (BERGLUNDH e LINDHE, 1997; ABUSHAHBA
et al., 2008), enquanto outros estudos revelam mínima reabsorção (CARMAGNOLA
et al., 2000; CARMAGNOLA et al., 2003). Embora este biomaterial seja bastante
utilizado como substituto ósseo em alvéolos frescos, os achados experimentais e
clínicos mostram resultados bastante contraditórios (BERGLUNDH e LINDHE, 1997;
CARMAGNOLA et al., 2000; POLYZOIS et al., 2007; ABUSHAHBA et al., 2008;
CARMAGNOLA et al., 2008). As constatações de que o Bio-Oss® não é totalmente
reabsorvido no sítio implantado (MORDENFELD et al., 2010) em longo prazo e que a
persistência de partículas do biomaterial contribui para uma interface instável entre
o material e o implante de titânio, foram comprovadas em estudo prévio (ANTUNES
et al., 2013).
De modo geral, os estudos que utilizaram o Bio-Oss® nas diversas formas de
apresentação e modelos experimentais, pouco discorrem a respeito da influência da
topografia e porosidade do material sobre a formação óssea. Analisando a literatura
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pertinente, a escassez de dados que relaciona os parâmetros porosidade e
topografia deste biomaterial com formação óssea é observada. Têm sido mostrado
que a porosidade, bem como o tamanho e a interconectividade do arcabouço dos
biomateriais osseocondutores tem um importante papel na formação óssea in vitro e
in vivo (HJORTING-HANSEN et al., 1990; KARAGEORGIOU & KAPLAN, 2005; CESTARI
et al., 2009). Quando testada in vitro, a menor porosidade estimulou a osteogênese
pela supressão da proliferação celular, forçando sua agregação e maturação. Por
outro lado, a maior porosidade e tamanho de poros resultaram em maior
crescimento ósseo in vivo, pelo favorecimento da infiltração de capilares e deposição
de matriz óssea pelos osteoblastos. De acordo com esses trabalhos, a organização
arquitetônica porosa do biomaterial em bloco é mantida, enquanto que na forma
particulada a estrutura macroporosa interconectada é perdida (HJORTING-HANSEN
et al., 1990; CESTARI et al., 2009).
A importância da porosidade na regeneração óssea foi demonstrada no
trabalho de Kuboki et al. (1998). Utilizando um modelo experimental em ratos,
fizeram implantação ectópica de partículas sólidas ou porosas de hidroxiapatita para
carrear BMP-2. Não foi observada a formação de novo osso nas partículas sólidas,
enquanto que osteogênese direta ocorreu na superfície das porosas. Relatos do
papel da porosidade, tamanho de poros e interconectividade em biomateriais que
receberão células osteoblásticas em sua superfície podem ser encontrados na
literatura (KARAGEORGIOU & KAPLAN, 2005; HUTMACHER et al., 2007; KIM et al.,
2010). Entretanto, não há consenso sobre a porosidade ideal e tamanho de poros
mais adequado no que diz respeito à obtenção de melhor formação óssea. Sabe-se
que o osso trabecular humano apresenta porosidade de aproximadamente 85% e
tamanho médio de poros de 850-1200 µm (LICKORISH et al., 2007). Acredita-se que
quanto mais próximo desses valores, maior seria a possibilidade de resposta
biológica com favorável formação óssea (KASTEN et al., 2008). Alguns estudos
puderam comprovar esta teoria utilizando arcabouços para formação óssea à base
de ácido poliláctico/β-tricálcio fosfato com porosidade acima dos 80% em modelos
animais. Crescimento tecidual e formação óssea superiores foram observados em
áreas

de

maior

porosidade

do

biomaterial

após

implantação

in

vivo
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(LEWANDROWSKI et al., 2000; ROY et al., 2003).
A despeito das já conhecidas propriedades como enxerto para aumento
ósseo inlay ou onlay, não há relatos na literatura da influência da porosidade do BioOss® nos resultados de formação óssea. A hipótese de que a forma mais porosa
deste biomaterial proporcionaria arquitetura de trabeculado ósseo semelhante ao
osso humano e por consequência seria mais eficaz na preservação das dimensões da
crista óssea alveolar e reparo do defeito permanece incipiente. Adicionalmente, as
três diferentes porosidades deste material ainda não foram testadas e comparadas em
um mesmo modelo experimental com implantes osseointegráveis.

2 PROPOSIÇÃO
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2 PROPOSIÇÃO

Este trabalho teve como objetivos:
1. Avaliar a eficácia na implantação de biomaterial osseocondutor poroso
em bloco na região cervical do implante, como arcabouço para
neoformação óssea e reparo do defeito;
2. Comparar entre si os materiais Bio-Oss Block®, Bio-Oss Collagen®, BioOss® em grânulos, osso autógeno e coágulo em situações experimentais
com ou sem a utilização da técnica de ROG no que diz respeito à
melhora da qualidade da osseointegração, formação óssea e
estabilidade dos implantes;
3. Relacionar a porosidade in vitro dos biomateriais com as respostas
biológicas de formação óssea in vivo.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 ANIMAIS

Para este estudo foram utilizados 12 cães jovens, sem raça definida, pesando
entre 20 e 30 kg. Os animais permaneceram em quarentena para aplicação de
vacina antirrábica e tríplice, vermífugos e vitaminas e mantidos em báias individuais
no Biotério II da FORP-USP no período pré e pós-operatório, sob cuidados
veterinários, com livre acesso à água e suporte nutricional padrão de laboratório
durante todo o período de experimentação. O presente trabalho foi aprovado pela
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo, sob o №
12.1.1317.53.2 e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo – FAPESP (processo № 2011/08911-7), com bolsa de Doutorado Direto
associada ao projeto (processo № 2011/09015-5).

3.2 FASE CIRÚRGICA E PROTOCOLO EXPERIMENTAL

A fase cirúrgica do experimento foi realizada em três etapas: a primeira
consistiu nas exodontias bilaterais dos quatro pré-molares e primeiros molares
mandibulares. O segundo momento cirúrgico foi realizado 16 semanas após as
exodontias, em que foram confeccionados cinco defeitos ósseos sobre o rebordo
alveolar mandibular unilateralmente. Esses defeitos foram tratados com Bio-Oss
Block® (BB) (Geistlisch®, Wohlhusen, Suíça), Bio-Oss Collagen® (BC) (Geistlisch®,
Wohlhusen, Suíça), Bio-Oss® (BG) (Geistlisch®, Wohlhusen, Suíça) (partículas com
tamanho de 0,25 a 1 mm), osso autógeno particulado (Ab) e coágulo (Cg), com
distribuição determinada de forma randomizada para os cinco defeitos.
Concomitantemente à colocação dos biomateriais, foi instalado um implante em
cada defeito. Após oito semanas a terceira etapa, em que outros cinco defeitos
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foram

confeccionados

no

lado

contralateral,

e

realizados

os

mesmos

procedimentos já descritos para o lado anterior (figura 1).

Figura 1 - Cronologia de execução dos procedimentos.

Para que as variáveis fossem testadas em um mesmo animal, cada defeito
ósseo circunferencial mandibular recebeu, em sistema de distribuição aleatória, um
dos tipos de tratamento a serem testados (figura 2).

Figura 2 - Distribuição aleatória dos tipos de tratamento.

Desta forma, os respectivos grupos foram assim distribuídos:
1)

Grupo 8 semanas sem membranas: confecção de 30 defeitos (06
lados), tratados de forma aleatória e equilibrada com as cinco
possibilidades de preenchimento concomitantemente à instalação
dos implantes, sem o uso do princípio de ROG;

2)

Grupo 8 semanas com membranas: confecção de 30 defeitos (06
lados), tratados de forma aleatória e equilibrada com as cinco
possibilidades de preenchimento concomitantemente à instalação
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dos implantes, com o uso do princípio de ROG;
3)

Grupo 16 semanas sem membranas: confecção de 30 defeitos (06
lados), tratados de forma aleatória e equilibrada com as cinco
possibilidades de preenchimento concomitantemente à instalação
dos implantes, sem o uso do princípio de ROG;

4)

Grupo 16 semanas com membranas: confecção de 30 defeitos (06
lados), tratados de forma aleatória e equilibrada com as cinco
possibilidades de preenchimento concomitantemente à instalação
dos implantes, com o uso do princípio de ROG;

3.2.1 ETAPA 1: CIRURGIAS DE EXODONTIA

Todos os animais foram submetidos a cirurgias de exodontias bilaterais dos
quatro pré-molares e primeiro molar mandibulares. Para tal, os animais foram préanestesiados por meio de injeção intramuscular de Rompun® 2% (Xilazina, Bayer
Healthcare Pharmaceuticals®, Berlin, Alemanha) na dosagem de 0,05 ml/kg, 30
minutos antes do ato operatório. A seguir, por via endovenosa, foi realizada a
anestesia geral com Thiopentax® 1% (Tiopental sódico, Cristália Produtos químicos
farmacêuticos LTDA., Itapira, SP), na dosagem de 1 ml/kg (solução de 20
mg/kg diluído em 50 ml de soro fisiológico estéril a 0,9%). Durante todo o
procedimento cirúrgico, os animais foram mantidos com solução isotônica de
cloreto de sódio (Glicolabor Ind. Farm. Ltda., São Paulo, SP) a 0,9% com 2,5% de
glicose. Antes do início do procedimento cirúrgico, todos os dentes maxilares e
mandibulares foram submetidos à raspagem supragengival bilateralmente (figura
3). A antissepsia extraoral foi realizada com PVPI® tópico (polivinilpirrolidona,
Rioquímica®, Barretos, SP) e a antissepsia intraoral realizada com Cepacol® (cloreto
de cetilpiridíneo a 50%, Aventis Pharma Ltda., Suzano, SP) e água oxigenada a 10 vol.
(Farmax®, Divinópolis, MG). Após aposição dos campos cirúrgicos estéreis sobre o
animal, foi realizada anestesia local infiltrativa bilateral na região dos pré-molares e
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molares inferiores, utilizando-se 1,8 ml de anestésico local Scandicaine®
(mepivacaína a 2% com noradrenalina 1:100.000, Septodont, Distribuidora DFL Ind.
Com. Ltda., Rio de Janeiro, RJ).

Figura 3 - Raspagem supragengival. A) Antes; B) Depois.

Em seguida foi realizada incisão intra-sulcular e descolamento de retalho
muco-periosteal bilateralmente (figuras 4 e 5). Os quatro pré-molares inferiores e
primeiro molar foram seccionados com o auxílio de turbina de alta rotação e
broca cirúrgica 702 (figura 6) e extraídos com o emprego de fórceps e/ou
elevadores sem danificar as paredes alveolares (figura 7). Os retalhos foram então
reposicionados e suturados com fio Mononylon® 4-0 (Ethicon®, Johnson &
Johnson®, São José dos Campos, SP).

Figura 4 - Incisão intra-sulcular.
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Figura 5 - Descolamento muco-periosteal do retalho.

Figura 6 - Odontosecções.

Figura 7 - Aspecto dos alvéolos após extração.
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Durante o período de recuperação da anestesia os animais foram mantidos
em sala individual de recuperação, permanecendo por 24 horas e depois transferidos
para baias do Biotério II da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, onde
permaneceram durante todo o período experimental. Os animais foram
acompanhados durante um período de reparo alveolar de 16 semanas. Todas as
cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião, dentro de padrões assépticos e com
irrigação abundante de solução salina de cloreto de sódio a 0,9% (Glicolabor Ind.
Farm. Ltda., São Paulo, SP) para manutenção da vitalidade óssea. Durante o período
pós-operatório precoce, os animais receberam o analgésico Anangon ® de 50 mg
(cloridrato de tramadol, Laboratórios Biosintética Ltda.® – São Paulo – SP)
administrado por via endovenosa, na dosagem de 3 mg/kg de peso do animal, uma
vez ao dia durante 3 a 4 dias. Para a antibioticoterapia, utilizou-se o Pentabiótico
Veterinário® (Fort Dodge®, Agroline, Campo Grande, MS), em suspensão, na dose de
0,5 mg/kg. Quaisquer anormalidades, tais como mudanças de hábitos alimentares,
inflamação ou infecção dos tecidos, foram devidamente registradas e tratadas pelo
médico veterinário.

3.2.2 ETAPAS 2 E 3: CONFECÇÃO DOS DEFEITOS ÓSSEOS E INSTALAÇÃO DOS
IMPLANTES

Após o período de 16 semanas de reparo alveolar, cada animal foi submetido à
nova cirurgia, para a confecção de defeitos ósseos padronizados apenas em um lado
da mandíbula. Para tal, os procedimentos pré-operatórios de anestesia e antissepsia
foram os mesmos já descritos anteriormente. Após a infiltração do anestésico local,
foi realizada incisão com lâmina de bisturi nº 15 sobre a crista do rebordo alveolar no
lado correspondente, envolvendo desde o dente canino até o segundo molar para a
exposição total do rebordo mandibular, agora desdentado. Em seguida, cinco
defeitos com 4 mm de profundidade e equidistantes entre si foram cirurgicamente
produzidos utilizando brocas trefina de 6 mm de diâmetro (figuras 8 e 9).
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Figura 8 - Confecção dos defeitos ósseos com broca trefina.

Figura 9 - Etapas de confecção dos defeitos ósseos. A) Rebordo após descolamento, B e C)
Confecção dos defeitos com trefina, D) Defeitos trefinados.
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Após a confecção cirúrgica dos cinco defeitos ósseos alveolares, estes foram
preenchidos individualmente por BB, BC, BG, Ab ou Cg (figura 10). Para utilização do
BB, o mesmo foi submetido a preparo prévio, com o auxílio de uma trefina de 6 mm,
e depois cortado e adaptado à profundidade do defeito (figura 11).

Figura 10 - Defeitos ósseos tratados com os diferentes
biomateriais.

Figura 11 - Etapas de preparo do BB. A) Trefina posicionada no bloco, B)Bloco trefinado.

Após adaptação do bloco, implantes osseointegráveis foram instalados ao
limite da margem mesial do defeito, viabilizando, assim, o travamento no bloco do
biomaterial na sua região cervical e distal (figuras 12 e 13).
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Figura 12 - A) Inserção do implante com o BB adaptado no defeito, B) Implante e material posicionados.

Figura 13 - Vista lateral da adaptação dos implantes e dos biomateriais nos defeitos.

A aquisição de Ab se deu pela remoção do osso com a broca trefina de 6,0 mm
de diâmetro no momento da confecção dos defeitos ósseos em todos os sítios. Os
fragmentos ósseos trefinados obtidos foram particulados para posterior inserção nos
defeitos (figura 14).
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Figura 14 - Obtenção do Ab: A e B) Clivagem dos fragmentos após confecção dos defeitos; C)
Fragmentos removidos; D) Osso particulado pronto para inserção.

Cada animal foi submetido à inserção de cinco implantes osseointegráveis do
tipo EasyGrip® de superfície vulcano-actives (obtida por anodização) de 3,3 x 10 mm
(Conexão®, Arujá, SP) sobre os defeitos ósseos em cada lado do rebordo mandibular.
Todos os procedimentos pré-operatórios de anestesia e antissepsia, assim como os
procedimentos cirúrgicos para obtenção de retalho muco-periosteal foram os
mesmos já descritos anteriormente. Após exposição do leito ósseo receptor, o
preparo dos sítios ósseos para instalação dos implantes após a confecção dos
defeitos circunferenciais foi cirurgicamente padronizado e realizado sob copiosa
irrigação com solução de soro fisiológico estéril a 0,9%, conforme recomendações do
fabricante. Utilizando as fresas: lança, 2,0 mm e 2,8 mm (Conexão®, Arujá, SP) (figura
15), cinco sítios implantares com 10 mm de profundidade tangenciando a parede
mesial dos defeitos ósseos foram confeccionados. Logo em seguida, os implantes
foram instalados nos sítios recém-preparados (figuras 16 e 17). Parafusos
cicatrizadores de 4 mm de altura (Conexão®, Arujá, SP) foram então colocados.
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Figura 15 - Fresa posicionada no interior do defeito.

Figura 16 - Instalação do implante na mesial do defeito.

Figura 17 - Vista vestibular das etapas cirúrgicas (1 a 6), da confecção dos
defeitos à instalação dos implantes e tratamento dos defeitos.
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Após um período de 8 semanas, os procedimentos de confecção dos defeitos
ósseos circunferenciais descritos anteriormente e realizados inicialmente em apenas
um lado da mandíbula dos doze cães, foram realizados da mesma forma no lado
contralateral. O travamento dos implantes para ambos os lados foi realizado apenas
na parede mesial e no terço apical do alvéolo cirurgicamente produzido, já que sua
porção cervical apresentava um diâmetro mais alargado (2,7 mm de “gap” na distal)
em relação ao diâmetro dos implantes (3,3 mm de diâmetro). O travamento na
região cervical dos implantes, onde se encontravam os biomateriais ocorreu de
forma passiva. Assim, com a instalação dos implantes imediatamente após a
confecção desses defeitos ósseos, a porção coronal de 4,0 mm dos implantes
apresentava um defeito circunferencial (“gap”) de 2,7 mm de distância para a
parede distal do alvéolo, simulando uma situação de instalação imediata de implante
em alvéolos pós-extração (figura 18). Todos os implantes foram instalados de modo
que sua plataforma fosse posicionada ao nível da crista óssea mesio-distalmente. No
total, 120 implantes foram instalados em todos os sítios experimentais.

Figura 18 - Vista oclusal dos implantes instalados nos defeitos ósseos.

Após confecção de todos os defeitos dos dois grupos, instalação dos
implantes e preenchimento dos defeitos com os tratamentos propostos, seis lados
mandibulares em cada tempo experimental foram recobertos com membrana BGd
de 30 x 40 mm, para que o princípio de ROG pudesse ser aplicado, comparando-se
assim com os padrões de reparo dos defeitos não recobertos por membranas (figuras
19 e 20).
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Figura 19 - A) Implantes instalados com os respectivos biomateriais; B) Implantes instalados com os
respectivos biomateriais + colocação de membrana BGd.

Figura 20 - Membrana BGd recobrindo os defeitos tratados.

Ao

final

do

procedimento, o retalho foi reposicionado cuidadosamente

e suturado com fio de sutura absorvível Vicryl® 4-0 (poliglactina 910, Ethicon®,
Johnson & Johnson, São José dos Campos, SP) (figura 21), de forma a cobrir
passivamente os defeitos ósseos preenchidos com os diferentes tipos de
tratamento. Para diminuição da tensão e reposicionamento passivo do retalho na
sutura, incisões periosteais no lado vestibular foram realizadas.
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Figura 21 - Reposicionamento do retalho e sutura com fio
absorvível.

Nos períodos pós-operatórios, os cães receberam tratamento periodontal
básico (raspagem, polimento e alisamento) e limpeza tópica com digluconato de
clorexidina a 0,12% a fim de manter a higiene bucal e evitar contaminação das
feridas cirúrgicas.

3.3 MENSURAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS IMPLANTES

A estabilidade dos implantes foi medida por meio da análise de frequência de
ressonância do complexo osso-implante, isto é, pela leitura do quociente de
estabilidade do implante registrado pelo aparelho Osstell Mentor ® (Integration
Diagnostics AB, Gotemburgo, Suécia) (figuras 22 e 23). Classicamente, quanto maior
o valor do quociente de estabilidade do implante (ISQ), maior é a sua estabilidade. A
escala de ISQ é formada por valores numéricos de 1 a 100. Segundo dados
fornecidos pelo fabricante, os valores de referência são descritos na tabela 1. O
aumento ou diminuição substancial na estabilidade do implante pode ser detectado
por este método, ao contrário do que quando se realiza apenas uma avaliação
clínica. As medidas foram realizadas no momento da instalação dos implantes e no
momento da eutanásia dos animais.
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Figura 22 - Aparelho Osstell Mentor

®

Figura 23 - Medição da estabilidade após instalação dos implantes.

Tabela 1 - Valores de referência para o ISQ.
Valor ISQ

Estabilidade

<60

Baixa

61 a 69

Moderada

>70

Alta
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3.4 EUTANÁSIA DOS ANIMAIS

Decorrido o período experimental de oito semanas após a cirurgia de instalação
dos implantes no segundo lado da mandíbula, os animais foram sacrificados por
sobredose anestésica de Thiopentax® (tiopental sódico, Cristal Pharma, Belo
Horizonte, MG). Após a eutanásia foram realizados procedimentos para obtenção
dos espécimes. Os segmentos das mandíbulas foram removidos, dissecados e
posteriormente reduzidos em cinco blocos individuais para cada lado (figura 24).
Para redução dos blocos, tomadas radiográficas de cada hemi-mandíbula foram
realizadas, com o objetivo de orientar os locais corretos para os cortes.

Figura 24 - Etapas de redução dos espécimes. A) Mandíbula ressecada do animal, B)
Hemimandíbula reduzida e posicionada para tomada radiográfica em filme oclusal, C)
Radiografia em filme oclusal indicando angulação dos cortes e D) Espécimes reduzidos.
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3.5 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO

Após a remoção, os segmentos ósseos foram fixados em solução de formol 4%
tamponado (pH=7) por 48 horas e transferidos para uma solução de etanol, onde
permaneceram por três dias. Os espécimes foram desidratados em uma série
crescente de álcoois (70%, 80%, 95% e 100%) e incluídos em resina acrílica (LR
White® Hard Grade, Londres, Inglaterra). O processo de impregnação em resina se
deu colocando-se as peças no vácuo e submetendo à agitação de 2 horas por dia, por
15 dias, efetuando-se a substituição por resina limpa a cada 2 dias. Após o processo
de impregnação, as peças foram colocadas em estufa a 60˚C por 12 horas para que
ocorresse a polimerização dos blocos. Depois de polimerizados os blocos, os
implantes foram seccionados ao meio, no sentido mesio-distal, utilizando serra de
precisão do sistema Exakt® (Exakt®, Apparatebeau, Alemanha) e desgastadas com
lixas do sistema Exakt® (Exakt®, Apparatebeau, Alemanha) de granulações 320, 800,
2500 e 4000, até a obtenção de superfície lisa. Os blocos lixados e polidos foram
colados a uma lâmina acrílica por meio do sistema Exakt® (Exakt®, Apparatebeau,
Alemanha). A superfície exposta da peça colada à lâmina foi novamente lixada e
polida até a obtenção de espessura aproximada de 90 µm. Esta face foi então
submetida à coloração utilizando a combinação de azul de Stevenel com vermelho
de Alizarina.
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3.6 ANÁLISES HISTOMORFOMÉTRICAS

As seguintes medidas histomorfométricas foram realizadas:
1. Contato osso-implante (BIC), em percentual (figura 25);

Figura 25 - Contato osso-implante (BIC): A) Medida do perímetro total, B) Área de osso em contato com
a superfície do implante. Magnificação: 10x.

2. Área de osso formada entre as espiras do implante (BA), em percentual
(figura 26);

Figura 26 - Área de osso formada entre as espiras do implante (BA): A) Medida da área total entre as
espiras, B) Áreas de osso entre as espiras. Magnificação: 10x.
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3. Reabsorção da crista óssea com a marcação dos pontos:
a. IS – Plataforma do implante;
b. B – Ponto mais coronal de contato osso-implante;
c. C – Ponto mais alto da crista óssea.
Demarcados os pontos, as seguintes medidas lineares foram realizadas
(figura 27):
a. IS – C: Distância linear entre os pontos IS e C, na distal;
b. IS – B: Distância linear entre os pontos IS e B, na distal;

Figura 27 - Demarcação dos pontos e medidas lineares da altura da crista óssea
remanescente (IS-C) e medida do ponto mais coronal de contato osso-implante (IS-B).
Magnificação: 2,5x.

4. Área de osso neoformado, biomaterial remanescente e área de tecido mole
em região de interesse (ROI – 2,7 x 4,0 mm) correspondente ao defeito
ósseo tratado (figura 28);
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Figura 28 - Área do defeito demarcada para
quantificação do osso neoformado, biomaterial
remanescente e tecido mole. Magnificação: 2,5x.

5. Áreas de tecido epitelial e conjuntivo (figura 29);

Figura 29 - Área de tecido mole recobrindo o defeito: tecido epitelial (em amarelo) e tecido
conjuntivo (em vermelho). Notar limite inferior da medida do tecido conjuntivo determinada
por linha traçada do topo da crista óssea distal ao implante. Magnificação: 2,5x.
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6. Medidas lineares de tecido mole (figura 30):
a. Distância do topo do implante (TI) à porção mais coronal da mucosa
periimplantar (CMP) (TI – CMP);
b. Distância entre a plataforma do implante (IS) à porção mais coronal
da mucosa periimplantar (CMP) (IS – CMP);
c. Distância entre a porção mais apical da barreira epitelial (ABE) à
porção mais coronal da mucosa periimplantar (CMP) (ABE – CMP);
d. Distância entre a porção mais apical da barreira epitelial (ABE) à
porção mais coronal de contato osso-implante (CCO) (ABE – CCO).

Figura 30 - Demarcação dos pontos e medidas lineares de tecido mole. Magnificação: 2,5x.

Para as análises descritas nos itens 1 e 2 foi adotado um aumento de 10x na
objetiva. Para as demais análises (itens 3 a 6) uma magnificação de 2,5x foi utilizada. A
avaliação foi realizada em microscópio Leika DMLB-2® (Leica Microsystems GmbH,
Wetzlar, Alemanha) equipado com um sistema de micro vídeo para medidas
morfométricas, por meio do software analisador de imagens Leika QWin (Leica
Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha), sem acesso à identificação dos espécimes.
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3.7 ANÁLISE MICRO-TOMOGRÁFICA

Os exames micro-tomográficos foram realizados logo após os sacrifícios dos
animais, com os espécimes fixados em formaldeído a 4% tamponado (pH=7).
Para aquisição das imagens, foi adotada uma resolução espacial de 12 µm com
o microtomógrafo SkyScan® 1172 (SkyScan Ltda., Antuérpia, Bélgica), com ajuste de
50kV de voltagem (figura 31).

Figura 31 - Micro-tomógrafo SkyScan® 1172.

Após aquisição e reconstrução tridimensional das imagens, Volumes de
Interesse (VOIs) de 4,0 x 3,0 x 6,0 mm, correspondentes à área dos defeitos, foram
determinados. Para tal, foi adotada escala de cinza “threshold” de 55 (máximo) e 30
(mínimo) para avaliação do tecido ósseo e de 80 (máximo) e 55 (mínimo) para
avaliação dos biomateriais. Os valores dos parâmetros obtidos com ajuste de escala
de cinza para os biomateriais foram subtraídos dos obtidos com ajuste de escala de
cinza para tecido ósseo com a finalidade de se eliminar partículas e/ou fragmentos
remanescentes de biomaterial dentro do VOI e com isso obter-se o valor real do
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tecido ósseo dentro do mesmo. Foram adotados os mesmos ajustes de escala de
cinza para as análises micro-tomográficas in vitro e in vivo.
Foram

realizadas

análises

micro-tomográficas

da

microarquitetura

tridimensional do osso trabecular dos seguintes parâmetros:
a) Volume total de osso;
b) Percentual de volume de osso;
c) Área de Superfície de osso;
d) Fração de área de superfície óssea e volume total do VOI;
e) Densidade de área de superfície de osso;
f) Espessura do trabeculado ósseo;
Um espécime de cada um dos biomateriais utilizados nos experimentos (BB,
BC e BG) foram escaneados in vitro isoladamente para avaliação dos seguintes
parâmetros:
a) Espessura do trabeculado ósseo;
b) Número de poros abertos e fechados;
c) Volume de poros abertos e fechados;
d) Área de superfície de poros abertos e fechados;
e) Porosidade de poros abertos e fechados;
f) Porosidade total.

Para análise in vitro, foi adotado um VOI de dimensões idênticas aos da análise
dos espécimes (4,0 x 3,0 x 6,0 mm). Os programas DataViewer® versão 1.4.1 (SkyScan
Ltda., Antuérpia, Bélgica) e CT Analyser® versão 1.11.8.0 (SkyScan Ltda., Antuérpia,
Bélgica) foram utilizados para análise.

58

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Um banco de dados com os resultados foi criado para análise estatística com o
auxílio do software estatístico Statistical Package for Social Science para Windows
(SPSS®, versão 15,0, IBM®, Nova Iorque, EUA).
Os resultados foram submetidos a teste de normalidade de Shapiro-Wilk, para
identificação do tipo de distribuição da amostra de acordo com cada análise utilizada
no modelo experimental do presente estudo.
Para os resultados obtidos nas análises de estabilidade dos implantes, BIC,
BA, área do defeito, área de tecido mole recobrindo os defeitos, medidas lineares
de tecido mole e micro-tomográfica foi utilizada análise de variância (ANOVA) a
dois critérios para medidas repetidas nas comparações inter e intragrupos. Já para
os dados não paramétricos (análise da reabsorção da crista óssea), foi utilizada a
análise de variância de Kruskal-Wallis e teste post hoc de Tukey.
Os dados foram descritos em gráficos com os parâmetros de médias e desvios
padrões. A análise micro-tomográfica in vitro dos biomateriais foi descrita em tabela
e trouxe resultados de um espécime avaliado para cada biomaterial.
Em todos os testes foi adotado nível de significância de 5% (p≤0,05).

4 RESULTADOS

60

4 RESULTADOS

Todos os animais suportaram bem os procedimentos cirúrgicos. As três
intervenções foram realizadas sem intercorrências. No período experimental, dois
animais foram excluídos da amostra e sacrificados, ambos por doença que
impossibilitava que permanecessem no protocolo de pesquisa. Dois novos animais
foram adicionados e os espécimes obtidos foram devidamente incluídos na amostra
final depois de terminados os tempos experimentais e respectivas análises.
Durante o tempo do protocolo experimental, quatro implantes foram
perdidos: um do grupo tratado com BB em 16 semanas com membrana, um do BB em
16 semanas sem membrana, um do BC em 8 semanas sem membrana e um do Ab em
8 semanas sem membrana. No total, a amostra constituiu-se de 116 sítios de
implantes tratados com os diferentes biomateriais propostos.

4.1 ESTABILIDADE DOS IMPLANTES

As medidas da frequência de ressonância obtidas no momento da instalação
dos implantes e da eutanásia mostraram aumento da estabilidade em todos os grupos
da medida inicial à final, em 8 e 16 semanas. Em todos os tratamentos com ou sem
membrana, os valores de ISQ Final foram superiores aos obtidos inicialmente;
Foram observadas diferenças estatisticamente significantes na comparação
intergrupos dos valores de RFA Final em 8 e 16 semanas (p<0,05) (gráfico 1). Quando a
membrana não foi utilizada, os valores de ISQ final dos implantes em sítios tratados
com Ab e Cg mostraram-se similares entre si e superiores aos demais tratamentos em
8 semanas. Dentre os biomateriais o BB e BC apresentaram-se semelhantes e
superiores ao BG (8 semanas). No período de 16 semanas, o ISQ final dos implantes em
sítios tratados com BC apresentou resultados superiores ao Ab e demais tratamentos.
Quando a membrana foi utilizada, os valores de ISQ final dos implantes em sítios
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tratados com BC foram superiores aos demais tratamentos (8 semanas). No período de
16 semanas, o BC mostrou-se similar ao BG e superior aos outros tratamentos. O Cg foi
ligeiramente superior ao Ab (p<0,05).
O uso de membranas recobrindo os defeitos aparentemente não proporcionou
maior estabilidade final aos implantes nos dois períodos avaliados (8 e 16 semanas).
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Gráfico 1 - Médias e desvios padrões dos valores de ISQ iniciais e finais obtidos nos tempos de 8 e 16
semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais. *= Diferença estatisticamente significante
na comparação intergrupos. Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

4.2 ANÁLISE HISTOLÓGICA

A análise histológica demonstrou que todos os implantes apresentaram bom
padrão de osseointegração. Em todos os defeitos foi constatada presença de
neoformação óssea em graus variáveis de acordo com o grupo avaliado. Focos de
osteogênese à distância, a partir das paredes posterior e apical do defeito foram
observados com frequência em todos os sítios. Restritas regiões de osteogênese de
contato também estiveram presentes (figura 32). Os focos de neoformação
apresentaram-se constantemente como osso imaturo e escassas regiões de osso
lamelar no período de reparo de 8 semanas. No tempo de 16 semanas, maior presença
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de osso lamelar foi constatada, porém ainda com predominância de osso imaturo
(figura 33).

Figura 32 - Formação de novo osso a partir da superfície do implante
demonstrando processo de osteogênese de contato. NO=novo osso;
Magnificação: 10x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 33 - Formação de osso imaturo e osso lamelar no interior do defeito visualizados: A) Por luz
transmitida; B) Por luz polarizada. Notar áreas desorganizadas/escurecidas evidenciando osso imaturo
(OI) e organizadas/claras – osso lamelar (OL); Magnificação: 10x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho
de alizarina.
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O completo reparo do defeito não foi observado em nenhum dos tratamentos
avaliados, independente do tempo experimental ou uso de membrana de colágeno.
No limite ósseo superior do defeito uma faixa de osso imaturo pôde ser visualizada nos
sítios tratados com Ab e Cg, logo abaixo do epitélio e tecido conjuntivo que o recobria
(figura 34). Já nos defeitos tratados com BC e BG, algumas partículas residuais de
biomaterial interpostas a osso imaturo puderam ser encontradas (figura 35). Nos sítios
tratados com BB havia predomínio do arcabouço do biomaterial em contato direto
com o tecido conjuntivo, com escassos focos de osso imaturo depositados em sua
superfície (figura 36). A maior presença de infiltrado inflamatório e de tecido
conjuntivo foi vista nos sítios onde não foi utilizado o recobrimento com membrana de
colágeno nos dois tempos experimentais (8 e 16 semanas). A presença de células
adiposas em quantidade similar também foi constatada.

Figura 34 - Aspecto histológico do teto do defeito em contato com o tecido
conjuntivo (setas). Notar predominância de osso imaturo. Magnificação: 2,5x;
Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 35 - Aspecto histológico do teto do defeito em contato com o tecido
conjuntivo (setas). Notar partículas de biomaterial interpostas a osso imaturo.
Magnificação: 2,5x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 36 - Aspecto histológico do teto do defeito em contato com o tecido
conjuntivo (setas). Notar predominância do BB com escassos focos de osso
imaturo; B=biomaterial, NO=novo osso; Magnificação: 2,5x; Coloração: azul de
Stevenel + vermelho de alizarina.
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Pequenos fragmentos de membrana de colágeno (BGd) utilizada para
recobrimento dos defeitos em metade dos sítios puderam ser visualizados de maneira
discreta no período de 8 semanas, não sendo possível no período mais tardio (16
semanas). O tecido epitelial e conjuntivo que recobria os defeitos apresentou-se com
espessura variável dentre os sítios avaliados.
Biomaterial residual de BB, BC e BG foi observado em todos os sítios tratados,
em diferentes quantidades. O BB foi menos reabsorvido em comparação ao BC e BG,
preservando-se a maior parte de sua estrutura trabecular macro e micro-porosa na
área do defeito com escasso preenchimento de osso nestes espaços vazios. Partículas
residuais de biomateriais apresentavam-se, com frequência, envoltas por osso imaturo
e/ou lamelar (figura 37) e com menor frequência imersas em tecido conjuntivo, além
de trincas esporádicas em sua estrutura (figura 38) e pequenos focos de atividade
osteoclástica em sua superfície (figura 39). Não foram observadas partículas
remanescentes de biomaterial em contato direto com a superfície do implante em
nenhum dos tratamentos e tempos experimentais avaliados. Menor quantidade de
osso depositado sobre a estrutura do biomaterial foi constatada nos sítios tratados
com BB (figura 40) em comparação com o BC e BG, independente do tempo
experimental avaliado ou o uso de membrana.

Figura 37 - Aspecto histológico das partículas residuais de biomaterial envoltas por osso imaturo (A e B).
Setas indicam presença de linhas de osteoblastos realizando formação de novo osso; B=biomaterial,
NO=novo osso; Magnificação: 20x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 38 - Partícula de biomaterial (B) envolvida por novo osso (NO). Notar
presença de trinca na superfície do biomaterial. Magnificação: 20x;
Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 39 - Corte histológico evidenciando presença de células gigantes
multinucleadas - osteoclastos na superfície do biomaterial (setas);
B=biomaterial, NO=novo osso; Magnificação: 20x; Coloração: azul de
Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 40 - Aspecto histológico de escassas áreas de formação óssea na
superfície do BB; B=biomaterial, NO=novo osso; Magnificação: 20x;
Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Os aspectos histológicos dos defeitos em seus respectivos tratamentos e
tempos experimentais são exemplificados nas figuras 41 a 50.

Figura 41 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com Ab no tempo
experimental de 8 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 42 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com Ab no tempo
experimental de 16 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 43 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com Cg no tempo
experimental de 8 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 44 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com Cg no tempo
experimental de 16 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 45 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BB no tempo
experimental de 8 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 46 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BB no tempo
experimental de 16 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 47 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BC no tempo
experimental de 8 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 48 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BC no tempo
experimental de 16 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

Figura 49 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BG no tempo
experimental de 8 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.
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Figura 50 - Cortes histológicos mésio-distais dos defeitos tratados com BG no tempo
experimental de 16 semanas. A) Sem o recobrimento da membrana, B) Com recobrimento da
membrana. Magnificação: 1,6x; Coloração: azul de Stevenel + vermelho de alizarina.

4.3 CONTATO OSSO-IMPLANTE (BIC)

O contato osso-implante (BIC) foi avaliado na área do defeito e em toda a
extensão do implante. Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes
nas comparações inter e intragrupos (p>0,05). Quando não se utilizou membrana, o Ab
apresentou maiores valores de BIC no interior do defeito e BIC total em 8 e 16
semanas em relação aos demais tratamentos. Dentre os biomateriais testados, o BB foi
o que mostrou melhor desempenho no BIC defeito em 8 semanas e o BC em 16
semanas, o qual obteve o maior BIC total (8 e 16 semanas). Na utilização da
membrana, o BG, Ab e Cg demonstraram desempenho semelhante em 8 e 16 semanas
nos valores de BIC no interior do defeito e total e superior ao BB e BC (p>0,05). Os
resultados supracitados podem ser visualizados no gráfico 2.
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Gráfico 2 - Médias e desvios padrões dos percentuais de contato osso-implante (BIC) no defeito e total nos
tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais. Análise de variância a dois
critérios para medidas repetidas (p>0,05).

4.4 ÁREA DE OSSO FORMADA ENTRE AS ESPIRAS DO IMPLANTE (BA)

A área de osso formada entre as espiras do implante (BA) foi analisada na área
do defeito e em toda a extensão do implante. Não foi observada diferença
estatisticamente significante na comparação inter e intragrupos (p>0,05). Na não
utilização de membrana, o BC e em grânulos apresentaram valores de BA no defeito
semelhantes ao Ab e Cg em 8 semanas e inferiores ao Ab em 16 semanas. O BB
apresentou o pior desempenho dentre estes tratamentos nos dois tempos
experimentais avaliados (p>0,05). Já o BA total apresentou resultados próximos para
todos os tratamentos, com maior valor do Cg em 16 semanas (p>0,05). Quando a
membrana foi usada para recobrir os defeitos, o Cg demonstrou valores superiores em
comparação aos demais tratamentos no BA no defeito (8 e 16 semanas). O BG e o Ab
obtiveram resultados similares no BA no defeito em 8 e 16 semanas. Novamente o BB
apresentou o pior desempenho de BA no defeito dentre todos os grupos experimentais
(p>0,05). Com relação ao BA total, o Ab e Cg mostraram-se superiores aos demais

74

tratamentos. O BG obteve o melhor desempenho dentre os biomateriais utilizados em 8
semanas e o BC em 16 semanas (p>0,05). Os valores estão detalhados no gráfico 3.

Área de Osso entre as Espiras (BA)
80
70
60

%

50
40
30

8 Semanas

20

16 Semanas

10
BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

BA Total

BA Defeito

0

Osso
Coágulo Bio-Oss Bio-Oss Bio-Oss
Osso
Coágulo Bio-Oss Bio-Oss Bio-Oss
Autógeno
Block Collagen grânulos Autógeno
Block Collagen grânulos
Sem Membrana

Membrana

Gráfico 3 - Percentual de área de osso entre as espiras (BA) no defeito e total obtidos nos tempos de 8 e
16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais. Análise de variância a dois critérios
para medidas repetidas (p>0,05).

4.5 REABSORÇÃO DA CRISTA ÓSSEA

As medidas lineares do ombro do implante ao topo da crista óssea distal (IS-C)
revelaram menor perda de altura vertical nos sítios tratados com

BB,

independentemente do uso da membrana, tanto em 8 quanto em 16 semanas
(p<0,05). Quando a membrana não foi utilizada, os valores de IS-C do BG foram
similares ao BB em 16 semanas (p<0,05). Na utilização da membrana, os valores de ISC do BC foram próximos ao BB em 8 e 16 semanas (p<0,05). Todos os biomateriais
utilizados apresentaram desempenho superior ao Ab na maior preservação da crista
óssea distal com ou sem membrana em 8 e 16 semanas (p<0,05). O uso da membrana
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parece não ter favorecido a maior preservação da crista óssea nos dois períodos
experimentais avaliados (8 e 16 semanas).
Com relação à medida linear do ombro do implante ao primeiro ponto de
contato do osso com a superfície do implante (IS-B) observou-se contato ósseo mais
alto nos sítios tratados com BG em comparação aos demais tratamentos, seguido do
BB (sem membrana, 8 e 16 semanas). Quando a membrana foi utilizada, o BB
demonstrou melhor desempenho em 8 e 16 semanas, seguido do BG (p<0,05).
Os valores descritos acima podem ser observados no gráfico 4.
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Gráfico 4 - Médias e desvios padrões das medidas lineares IS-B e IS-C de reabsorção da crista óssea distal nos
tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais. *=Diferença
estatisticamente significante na comparação intergrupos. Análise de Kruskal-Wallis com teste post hoc de
Tukey (p<0,05).

4.6 ANÁLISE DA ÁREA DO DEFEITO

Para análise da área do defeito, delimitou-se uma Região de Interesse (ROI) que
correspondia à área do defeito ósseo. Dentro deste ROI, analisaram-se três parâmetros
distintos: área de formação óssea, de biomaterial remanescente e de presença de tecido
mole. Na análise da área de osso formado no interior do ROI, foi observada diferença
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estatisticamente significante nas comparações entre os tratamentos testados (p<0,05).
O Ab apresentou melhor formação óssea em 8 e 16 semanas (sem membrana) e em 8
semanas (com membrana). A maior área de formação óssea foi obtida no Cg com
membrana em 16 semanas. Quando não utilizada membrana, entre os sítios tratados
com os biomateriais, o BB apresentou o pior desempenho na formação óssea (8 e 16
semanas). O BC demonstrou formação óssea semelhante ao Ab (8 semanas) decaindo
em 16 semanas. O BG proporcionou a melhor formação óssea entre os biomateriais (16
semanas). Quando a membrana recobriu os defeitos, o BB também obteve o pior
desempenho na formação óssea em 8 semanas e resultados equivalentes ao BC em 16
semanas. O BC apresentou a melhor formação óssea entre os biomateriais em 8 e 16
semanas. O uso da membrana melhorou a formação óssea em todos os tratamentos em
16 semanas. Os valores descritos acima podem ser observados no gráfico 5.
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Gráfico 5 - Médias e desvios padrões dos valores de área de formação óssea na região de interesse
delimitada no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos
experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação intergrupos. Análise de
variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).
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Analisando-se a área de biomaterial remanescente na ROI, foi observada
diferença estatisticamente significante nas comparações intergrupos em 8 e 16
semanas, com e sem o uso da membrana recobrindo os defeitos (p<0,05). O BB
apresentou maior quantidade de biomaterial remanescente em 8 e 16 semanas, com e
sem o uso da membrana. Já o BC e BG demonstraram quantidade remanescente
semelhante em 8 e 16 semanas com e sem membrana e menores que o BB (p<0,05).
Todos os biomateriais reabsorveram parcialmente de 8 para 16 semanas. Os
resultados estão detalhados no gráfico 6.
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Gráfico 6 - Médias e desvios padrões dos valores de área de biomaterial remanescente na região de
interesse delimitada no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos
grupos experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação intergrupos. Análise de
variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

Com relação à presença de tecido mole na ROI, foi observada diferença
estatisticamente significante nas comparações intergrupos em 8 e 16 semanas, com e
sem o uso da membrana recobrindo os defeitos (p<0,05). Quando não utilizada
membrana, a presença de tecido mole no interior do defeito aumentou do período de 8
ao de 16 semanas para todos os tratamentos. Uma relação inversa foi observada nos
defeitos recobertos por membrana. A quantidade de tecido mole diminuiu do período
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de 8 ao de 16 semanas em todos os tratamentos. Todos os grupos experimentais
apresentaram equivalente presença de tecido mole no interior do defeito (gráfico 7).
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Gráfico 7 - Médias e desvios padrões dos valores de área de tecido mole presente na região de interesse
delimitada no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos
experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação intergrupos. Análise de
variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

4.7 ÁREA DE TECIDO MOLE RECOBRINDO O DEFEITO

Todos os sítios avaliados no presente estudo foram reparados com o implante
em condições não submersas. Os valores percentuais de área de tecido epitelial e
conjuntivo que recobriram os defeitos ósseos estão demonstrados no gráfico 8. Não
foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas comparações inter e
intragrupos (p>0,05). Os percentuais de área de tecido epitelial e conjuntivo pouco
variaram de acordo com os diferentes tratamentos testados nos dois tempos
experimentais (8 e 16 semanas) (gráfico 8).
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Gráfico 8 - Médias dos valores de percentual de área de tecido epitelial e conjuntivo nos tempos de 8 e 16
semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais. Análise de variância a dois critérios para
medidas repetidas (p>0,05).

4.8 MEDIDAS LINEARES DE TECIDO MOLE

Avaliando-se a medida de distância linear do topo do implante ao ponto mais
coronal da mucosa periimplantar (TI-CMP), não foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nas comparações inter e intragrupos (p>0,05). Quando a
membrana não foi utilizada, o BB apresentou maior distância em 8 semanas e o menor
valor em 16 semanas (p>0,05). Os demais tratamentos demonstraram similar
desempenho em 8 e 16 semanas. Na utilização da membrana, o Ab obteve os menores e
o Cg os maiores valores em 8 semanas. Em 16 semanas, os tratamentos mostraram-se
similares entre si (p>0,05). Os resultados descritos podem ser vistos no gráfico 9:
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Gráfico 9 - Médias dos valores da distância linear do topo do implante ao ponto mais coronal
da mucosa periimplantar (TI-CMP) nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a
distribuição dos grupos experimentais. Análise de variância a dois critérios para medidas
repetidas (p>0,05).
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significantes

nas

comparações inter e intragrupos dos valores de distância entre o ombro do implante e o
ponto mais coronal da mucosa periimplantar (IS-CMP) (p>0,05). Dos tratamentos
testados, o Ab foi o que obteve menores valores em 16 semanas, com ou sem
membrana recobrindo os defeitos. De modo geral, os tratamentos mostraram-se com
valores bem semelhantes em 8 e 16 semanas, independente do uso de membrana
(p>0,05).
A medida linear da distância entre o ponto mais apical da barreira epitelial e o
ponto mais coronal da mucosa periimplantar (ABE-CMP) demonstrou que todos os sítios
tratados foram inferiores ao Ab em 8 semanas sem membrana. Dentre os biomateriais,
o BC obteve maiores valores (p>0,05). Já em 16 semanas sem a utilização da membrana,
o Ab demonstrou a maior e o Cg a menor espessura de tecido epitelial entre os
tratamentos. Quando do uso da membrana recobrindo os defeitos, todos os
tratamentos apresentaram comportamentos semelhantes, com exceção do Cg em 16
semanas que obteve o maior valor dentre todos os grupos experimentais testados
(p>0,05) (gráfico 10).
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Gráfico 10 - Médias dos valores de distância linear do ponto mais apical da barreira epitelial ao
ponto mais coronal da mucosa periimplantar (ABE-CMP) nos tempos de 8 e 16 semanas de
acordo com a distribuição dos grupos experimentais. Análise de variância a dois critérios para
medidas repetidas (p>0,05).

Analisando a medida linear da distância do ponto mais apical da barreira
epitelial e o ponto mais coronal de contato osso-implante (ABE-CCO), não foram
observadas diferenças estatisticamente significantes nas comparações inter e
intragrupos (p>0,05). Em geral, todos os tratamentos apresentaram resultados similares
de vedamento de tecido conjuntivo, com espessura mínima de 2,5 mm de tecido para
todos os grupos.

4.9 ANÁLISE MICRO-TOMOGRÁFICA

Um total de 60 espécimes foram escaneados e analisados, correspondente a 3
amostras para cada tipo de tratamento em cada um dos tempos experimentais, com e
sem a utilização de membrana recobrindo os defeitos (figuras 51 a 55).
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Figura 51 - Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados com Ab: A e B) 8 semanas sem
membrana; C e D) 16 semanas sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16 semanas
com membrana.

Figura 52 - Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados com Cg: A e B) 8 semanas sem
membrana; C e D) 16 semanas sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16 semanas
com membrana.
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Figura 53 - Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados com BB: A e B) 8 semanas sem
membrana; C e D) 16 semanas sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16 semanas
com membrana. Notar presença de biomaterial remanescente em amarelo.

Figura 54 - Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados com BC: A e B) 8 semanas sem
membrana; C e D) 16 semanas sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16 semanas
com membrana. Notar presença de biomaterial remanescente em amarelo.

84

Figura 55 - Reconstruções 3D dos espécimes e VOIs de defeitos tratados com BG: A e B) 8 semanas sem
membrana; C e D) 16 semanas sem membrana; E e F) 8 semanas com membrana; G e H) 16 semanas
com membrana. Notar presença de biomaterial remanescente em amarelo.

Não foi observada diferença estatisticamente significante nas comparações
intra e intergrupos (p>0,05) no que diz respeito ao volume total de osso dentro do VOI
(gráfico 11). Quando não se utilizou membrana para recobrir os defeitos, o BG
proporcionou o maior volume total de osso em 8 semanas e inferior apenas ao Ab em
16 semanas (p>0,05). Na utilização da membrana, o Ab proporcionou maior volume
total de osso em 8 semanas. Dentre os biomateriais, o BG obteve maior volume total de
osso em 8 semanas. O BB apresentou o pior desempenho entre todos os tratamentos,
em 8 e 16 semanas, com ou sem o uso de membrana (p>0,05).
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Gráfico 11 - Médias e desvios padrões dos valores de volume total de osso obtidas no VOI delimitado no
defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos experimentais.
Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p>0,05).

Com relação ao parâmetro percentual de volume de osso (gráfico 12), o BG
apresentou maiores valores que os demais tipos de tratamento em 8 semanas. Em 16
semanas, o mesmo obteve o melhor desempenho dentre os biomateriais sendo inferior
ao Ab e Cg quando não utilizada membrana para recobrir os defeitos. Já na utilização da
membrana, o BG novamente foi o melhor biomaterial em 8 semanas, sendo inferior
apenas ao Ab. O BB foi o tratamento de pior desempenho, independente do tempo
experimental ou uso de membrana. Porém, não foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nas comparações intra e intergrupos nos resultados
descritos acima (p>0,05).
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Gráfico 12 - Médias e desvios padrões dos valores de percentual de volume de osso obtidas no VOI
delimitado no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos
experimentais. Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p>0,05).

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes nas comparações
intergrupos no que diz respeito ao parâmetro área de superfície de osso (p<0,05)
(gráfico 13). O BG apresentou maiores valores de área de superfície óssea entre todos
os tratamentos quando a membrana não foi utilizada (8 e 16 semanas) e melhor
biomaterial com membrana (8 semanas). O Ab apresentou maior área de superfície de
osso (8 semanas com membrana). O BC foi o tratamento de melhor desempenho com
membrana em 16 semanas, seguido do BG (p<0,05).
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Gráfico 13 - Médias e desvios padrões dos valores de área de superfície de osso obtidas no
VOI delimitado no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição
dos grupos experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação
intergrupos. Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

A análise do parâmetro área de superfície/volume de osso (gráfico 14) revelou
maiores valores do BC em 8 semanas sem membrana e em 8 e 16 semanas com
membrana. O BB demonstrou o pior desempenho entre os biomateriais em 8 e 16
semanas sem membrana. O Cg apresentou os menores valores em 16 semanas (com
membrana). Os três biomateriais obtiveram resultados superiores ao Ab e Cg em 8 e 16
semanas quando recobertos por membrana de colágeno. Os resultados descritos acima
foram estatisticamente significantes nas comparações intergrupos (p<0,05).
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Gráfico 14 - Médias e desvios padrões dos valores de área de superfície óssea por volume de osso
obtidas no VOI delimitado no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a
distribuição dos grupos experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação
intergrupos. Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

Não

foram

observadas

diferenças

estatisticamente

significantes

nas

comparações intra e intergrupos na análise do parâmetro densidade de área de
superfície de osso (p>0,05). Quando não utilizada membrana, o BG obteve maiores
valores de densidade de área de superfície em 8 e 16 semanas, seguido do BC (8
semanas) e BB (16 semanas). Já quando recobertos por membrana, o Ab apresentou a
maior densidade em 8 semanas. Dentre os biomateriais, o BG obteve os maiores
valores em 8 semanas e o BC, que em 16 semanas demonstrou a maior densidade de
área de superfície de osso de todos os tratamentos (p>0,05) (gráfico 15).
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Gráfico 15 - Médias e desvios padrões dos valores de densidade de área de superfície de osso obtidas no
VOI delimitado no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos
experimentais. Análise de variância a dois critérios para medidas repetidas (p>0,05).

A análise do parâmetro espessura do trabeculado ósseo demonstrou diferença
estatisticamente significante na comparação intergrupos (p<0,05). Quando não utilizada
membrana, o BC apresentou maior espessura de trabeculado (8 semanas) e o Ab a
maior em 16 semanas. Na utilização de membrana, o Ab e Cg obtiveram as maiores
espessuras de trabeculado ósseo (8 e 16 semanas). Dentre os biomateriais, o BC e BG
mostraram-se similares em 8 semanas e o BG demonstrou maior espessura em 16
semanas (gráfico 16).
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Gráfico 16 - Médias e desvios padrões dos valores de espessura do trabeculado ósseo obtidas no VOI
delimitado no defeito ósseo nos tempos de 8 e 16 semanas de acordo com a distribuição dos grupos
experimentais. *=diferença estatisticamente significante na comparação intergrupos. Análise de
variância a dois critérios para medidas repetidas (p<0,05).

4.10 ANÁLISE MICRO-TOMOGRÁFICA IN VITRO DOS BIOMATERIAIS

A análise in vitro dos biomateriais (figuras 56, 57 e 58) foi realizada adotando-se
um VOI de dimensões idênticas às utilizadas para os espécimes. O BB apresentou maior
espessura de trabeculado, volume e porosidade de poros abertos e porosidade total. Já
o BG mostrou-se com maior número, volume e área de superfície de poros fechados. O
BC se manteve com valores intermediários comparando-se com os demais em todos os
parâmetros avaliados (tabela 2).
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Figura 56 - Reconstrução 3D de amostra de BB escaneada in vitro: A) Vista lateral, B) Vista lateral com
transparência, C) Vista superior.

Figura 57 - Reconstrução 3D de amostra de BC escaneada in vitro: A) Vista lateral, B) Vista lateral com
transparência, C) Vista superior.

Figura 58 - Reconstrução 3D de amostra de BG escaneada in vitro: A) Vista lateral, B) Vista lateral com
transparência, C) Vista superior.
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Tabela 2 - Distribuição dos parâmetros micro-tomográficos dos biomateriais in vitro.
Biomaterial
Parâmetros

Unidade

Bio-Oss Block®

Bio-Oss
Collagen®

Bio-Oss®
grânulos

mm

0,12

0,05

0,03

Número

-

58.490

451.807

731.256

Volume

mm

3

0,02

0,22

0,52

Área de superfície

mm

2

14,67

144,02

312,64

0,17

0,98

2,17

37,05

27,06

25,66

Espessura do trabeculado
Poros fechados:

Porosidade

%

Poros abertos:
Volume

mm

3

Porosidade

%

74,19

54,18

51,38

Porosidade total

%

74,24

54,63

52,44

5 DISCUSSÃO
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5 DISCUSSÃO

O presente estudo comparou os resultados obtidos com a utilização de
biomateriais de diferentes porosidades no tratamento de defeitos ósseos cervicais de
2,7 mm ao redor de implantes, além de avaliar a influência do emprego da técnica de
regeneração óssea guiada em dois tempos experimentais distintos (8 e 16 semanas).
Foram utilizadas análises de histologia, histomorfometria, frequência de ressonância e
micro-tomografia visando investigar a influência das diferentes porosidades in vitro de
biomateriais na resposta biológica in vivo. Não há relatos prévios na literatura do uso
de biomateriais porosos em bloco em modelos experimentais de defeitos
circunferenciais ao redor de implantes osseointegráveis, da utilização da variedade de
parâmetros empregados para analisar o comportamento biológico in vivo de
biomateriais porosos e da comparação entre si e com outros tratamentos em um
mesmo animal.
O emprego do RFA tem sido amplamente utilizado na literatura para aferição
objetiva, não invasiva, não destrutiva e medida precisa da estabilidade de implantes. O
referido método tem sido validado por estudos clínicos randomizados controlados e de
coorte (APARICIO et al., 2006). A análise da estabilidade dos implantes revelou
diferenças estatisticamente significantes nas comparações intergrupos para os valores
de ISQ finais (p<0,05). Nos valores de ISQ iniciais por sua vez, não foram identificadas
diferenças significantes nas comparações intra e intergrupos (p>0,05). Tem sido
relatado que implantes com baixos valores de ISQ proporcionaram acréscimos mais
marcantes nos valores com o decorrer do tempo se comparados a implantes que já
apresentavam alto ISQ no momento de sua instalação (BAREWAL et al., 2003; OLSSON
et al., 2003; SJÖSTRÖM et al., 2005), demonstrando a sensibilidade do método às
mudanças ocorridas na interface osso/implante durante o período de osseointegração
(MEREDITH et al., 1997a, 1997b; NKENKE et al., 2005; WEST e OATES, 2007; HUWILER
et al., 2007; KUNNEKEL et al., 2011). Em todos os tratamentos testados no presente
estudo, os valores de ISQ aumentaram da medida inicial à final e do período de 8 ao de
16 semanas, independentemente do uso de membrana recobrindo os defeitos. Os
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implantes instalados em defeitos tratados com BC apresentaram maiores valores de
ISQ final que os demais tipos de tratamento em 16 semanas sem membrana e em 8 e
16 semanas com membrana (p<0,05). Pôde ser constatado nas análises do presente
estudo que o referido biomaterial apresentou bom padrão de formação óssea na área
do defeito, o que explicaria a boa estabilidade dos implantes nos sítios em que foi
utilizado.
O reparo de alvéolos pós-extração inclui uma série de eventos biológicos que
ocorrem a partir da formação e maturação do coágulo com subsequente substituição
por matriz provisória e osso imaturo (LIN et al., 1994). Para que este processo ocorra
de maneira mais rápida e eficiente, minimizando assim o remodelamento e alteração
das dimensões anatômicas do alvéolo em questão, diferentes tipos de biomaterial ou
mesmo osso autógeno são utilizados para obtenção do reparo ósseo desejado.
Quando adicionadas, parte das partículas de enxerto xenogênico participa ativamente
do processo de reparo enquanto outras são lentamente envolvidas por uma mistura
de osso imaturo e lamelar e se tornam inertes (ARAÚJO et al., 2008). No presente
estudo, foram observadas partículas de biomaterial envoltas por osso lamelar e/ou
imaturo, e algumas imersas em tecido conjuntivo. Nenhum biomaterial foi localizado
em contato direto com a superfície do implante nos dois tempos experimentais
avaliados. A ausência de biomaterial em contato com o implante foi relatada em
estudos em animais (BERGLUNDH & LINDHE, 1997; HÄMMERLE et al. 1998; BOTTICELLI
et al., 2004; SIVOLELLA et al., 2013). Um indício importante da ativa participação das
três formas de Bio-Oss® em nosso estudo no processo de reparo foi a presença de
células gigantes multinucleadas - osteoclastos - em sua superfície, sugerindo atividade
de remodelamento e sua gradual eliminação. Este achado corrobora com o que foi
constatado em outros estudos (HÜRZELER et al., 1997; HÄMMERLE et al., 1998;
ARAÚJO et al., 2001; ZITZMANN et al., 2001; CARDAROPOLI et al., 2005).
Os defeitos tratados com o BB apresentaram predomínio do arcabouço do
biomaterial em contato direto com o tecido conjuntivo, conferindo maior manutenção
de volume, mas com escassos focos de osso imaturo depositados em sua superfície.
Relatos semelhantes a este padrão de reparo também foram observados em estudos
que utilizaram este biomaterial em diferentes modelos experimentais (ARAÚJO et al.,
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2002; DE SANTIS et al., 2011). É descrito na literatura que o padrão de formação óssea
no interior dos defeitos se dá predominantemente por processo de osteogênese à
distância, iniciando em maior proporção na sua região mais apical e depois nas
paredes laterais (AMLER, 1969; CARDAROPOLI et al., 2005; ROSSI et al., 2011). Este
padrão pôde ser comprovado na análise histológica dos defeitos do presente estudo.
Por definição, o processo de osseointegração de implantes ocorre quando há
contato direto entre o osso e a superfície do implante à observação em microscopia de
luz (ALBREKTSSON et al., 1981). A quantificação deste contato é, portanto, um
importante parâmetro para determinar a interação com o tecido ósseo. No presente
estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre valores
de BIC nas comparações intra e intergrupos (p>0,05). Os defeitos tratados com BB
apresentaram o melhor BIC entre os biomateriais testados em 8 semanas quando não
foi utilizado recobrimento com membrana. Estes resultados contradizem os
encontrados no estudo de De Santis et al. (2011), em modelo experimental que avaliou
a integração de implantes instalados em sítios aumentados horizontalmente com BB
ou Ab. Os autores encontraram valor médio de BIC de 5,8% para o BB e valor
consideravelmente superior para o Ab (56,7%), após 3 meses de reparo.
Adicionalmente, relataram a ausência de osseointegração dos implantes apesar de
aparentemente estáveis nos sítios tratados. Em nosso estudo o BG obteve resultados
semelhantes ao Ab e Cg quando a membrana foi utilizada nos dois períodos avaliados
(8 e 16 semanas) (p>0,05). A literatura sobre a eficácia deste material em relação ao
BIC é controversa. Enquanto modelos experimentais semelhantes suportam estes
achados (BERLUNDH e LINDHE, 1997; POLYZOIS et al., 2007; ABUSHAHBA et al., 2008;
CANEVA et al., 2012), outros autores demonstram que a presença no interior do “gap”
proporcionou menor BIC, comparado ao Ab e Cg, independentemente do uso de
membranas (CARMAGNOLA et al., 2000; BOTTICELLI et al., 2004; ANTUNES et al., 2013;
SIVOLELLA et al., 2013). Tais divergências podem ser interpretadas pelas diferenças nas
dimensões estabelecidas na confecção dos defeitos ósseos e dos tempos de avaliação
adotados em cada modelo experimental. No presente estudo, o período mais tardio de
análise foi de 16 semanas. O BC foi o biomaterial que proporcionou os maiores valores
de BIC sem o uso da membrana. Resultados favoráveis quanto ao uso do BC também
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foram observados por Araújo e colaboradores (2011). Avaliando a influência da
colocação do mesmo em defeitos vestibulares após implantes imediatos em cães após
período de 6 meses, constataram presença de formação óssea adicional no topo do
alvéolo e melhora no nível marginal do contato osso-implante.
Não

foram

observadas

diferenças

estatisticamente

significantes

nas

comparações inter e intragrupos no que diz respeito à análise da área de osso formada
entre as espiras do implante (BA) (p>0,05). Os defeitos tratados com Cg apresentaram
valores superiores aos demais tratamentos, tanto em 8 ou em 16 semanas, quando a
membrana foi utilizada. Achados semelhantes foram observados em estudo prévio
conduzido pelo nosso grupo (ANTUNES et al., 2013). Em modelo experimental
utilizando defeitos circunferenciais na região cervical dos implantes sem o
recobrimento de membrana, o Cg obteve maiores valores de BA que os demais
tratamentos. Creditou-se o achado à presença de partículas de biomaterial interpostas
à superfície dos implantes e às dimensões do defeito adotadas no modelo
experimental (1,5 mm). No presente trabalho, foram utilizados defeitos de dimensões
maiores (2,7 mm) que segundo Polyzois et al. (2007) e Ferrus et al. (2010) seriam
supostamente mais favoráveis para formação óssea quando no uso de biomateriais.
Este fato não foi observado em nossos resultados. O BB obteve o pior desempenho de
todos os tratamentos no que diz respeito ao BA, nos dois períodos testados,
independente do uso da membrana. Esse desempenho pode ser justificado pela menor
quantidade de osso formada nos defeitos tratados por este biomaterial quando toda a
área do defeito foi avaliada, demonstrando um padrão geral de formação óssea
deficiente e não só na região entre as espiras do implante. Já o BC e BG apresentaram
resultados de BA semelhantes ao Ab em 8 semanas quando a membrana não foi
utilizada, porém, inferiores no período mais tardio (16 semanas). O BG mostrou-se
similar ao Ab em 8 semanas (com membrana). Estes resultados corroboram com os
encontrados por Abushahba et al. (2008), no qual os valores de BA em sítios tratados
com o referido material foram equivalentes ao Ab e Cg após 3 meses.
As alterações dimensionais no alvéolo pós-extração são consideradas o
problema mais crítico na aplicação da técnica de implantes imediatos. O intenso
remodelamento que ocorre após extração dental proporciona efeitos indesejáveis com
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consequências estéticas e funcionais negativas, que colocam em risco o sucesso do
tratamento reabilitador com implantes osseointegráveis. Geralmente, as dimensões do
alvéolo são maiores que as do implante, resultando em defeito ósseo em sua região
cervical (“gap”), que é apontado como um dos fatores responsáveis por esta perda
óssea vertical e horizontal (CARMAGNOLA et al., 2003). Além disso, a instalação do
implante em si não evita que este processo ocorra (ARAÚJO et al., 2005; CANEVA et al.,
2010d).
No intuito de explicar a severa perda óssea especialmente da tábua vestibular,
Araújo e Lindhe (2005) identificaram uma área de tecido ósseo revestindo o alvéolo a
qual denominaram de “bundle bone”. Trata-se de uma camada fina de tecido ósseo
ricamente vascularizado em que as fibras do ligamento periodontal se inserem
diretamente, sendo considerada parte do periodonto de inserção. Uma vez extraído o
elemento dental, esta camada de osso entra em processo de reabsorção, que ocorre
mais rapidamente que as demais estruturas ósseas do alvéolo. Segundo os autores, a
tábua óssea vestibular possuiria uma camada mais espessa de “bundle bone”, o que
explicaria sua reabsorção mais severa em relação à lingual.
Inúmeros estudos têm sido conduzidos visando minimizar os efeitos deletérios
deste processo de remodelamento modificando-se alguma etapa do protocolo de
tratamento. O uso do princípio de regeneração óssea guiada (CANEVA et al., 2010a),
abordagens imediata ou tardia (ANTUNES et al., 2013), simulação de defeitos de
diferentes dimensões (POLYZOIS et al., 2007), instalação de implantes com diferentes
tamanhos e configurações (CANEVA et al., 2010b; BRESSAN et al., 2012; BAFFONE et
al., 2011), com ou sem a utilização de retalho mucoperiosteal (CANEVA et al., 2010c),
uso de enxerto livre de tecido conjuntivo recobrindo o alvéolo (CANEVA et al., 2013),
de biomateriais para preenchimento do defeito (BOTTICELLI et al., 2004),
sobrecorreção do defeito com biomaterial (FICKL et al., 2009), diferentes
posicionamentos dos implantes no alvéolo (CANEVA et al., 2010d), e preservação ou
não das fibras remanescentes do ligamento periodontal (CARDAROPOLI et al., 2005)
foram testados sem êxito na maior preservação das dimensões das paredes do alvéolo.
No

presente

estudo,

foram

encontradas

diferenças

estatisticamente

significantes nas comparações intergrupos dos valores de IS-C (p<0,05). O BB foi o
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tratamento que conferiu menor perda óssea vertical distal nos dois tempos
experimentais avaliados (8 e 16 semanas), independente do uso de membrana
recobrindo os defeitos (p<0,05). Este achado também foi sugerido no trabalho de Faria
et al. (2010), que utilizou material em bloco poroso à base de titânio em defeitos
ósseos cirurgicamente criados. Contrariamente, De Santis et al. (2012), em estudo que
comparou implantes instalados em sítios previamente aumentados com BB ou Ab em
bloco, revelaram extensa reabsorção em altura nas cristas ósseas enxertadas com o
referido biomaterial. Alguns trabalhos ressaltam os benefícios trazidos pela colocação
do BC e BG em minimizar os efeitos da remodelação da crista óssea (CARDAROPOLI et
al., 2005; ARAÚJO et al., 2011), enquanto outros relatam limitada influência sob este
processo (FICKL et al., 2008a, 2008b; HSU et al., 2010; CANEVA et al., 2012). Os três
biomateriais utilizados em nosso estudo (BB, BC e BG) foram superiores ao Ab na
preservação vertical da crista óssea distal em 8 e 16 semanas, com e sem o uso de
membrana (p<0,05).
Com relação ao mais coronal ponto de contato osso-implante (IS-B), o BG
proporcionou pontos de contato ósseo mais altos que os demais tratamentos em 8 e
16 semanas sem o uso da membrana (p<0,05). No entanto, os estudos de Botticelli et
al. (2004) e Sivolella et al. (2013) demonstraram que o biomaterial pouco colaborou no
processo de formação óssea e consequente nível de contato osso-implante mais
coronal no interior dos defeitos. Quando utilizada a membrana, o BB obteve
resultados superiores aos demais nos dois períodos avaliados (p<0,05).
Analisando os limites do defeito, quantificou-se a área de formação óssea,
biomaterial remanescente e presença de tecido mole. Foram observadas diferenças
estatisticamente significantes nas comparações intergrupos para os três parâmetros
avaliados (p<0,05). A despeito das já descritas alterações morfológicas que sofre o
alvéolo dental pós-extração, o mesmo passa por uma fase de exacerbada formação
óssea nos primeiros 30 dias e subsequente reabsorção de aproximadamente 15% do
novo osso formado com gradual substituição por medula óssea (CARDAROPOLI et al.,
2003). No modelo experimental adotado com defeitos cirurgicamente criados, foi
observada diminuição da formação óssea do período de 8 ao de 16 semanas em todos
os tratamentos quando não se utilizou recobrimento com membrana. De modo geral,
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o BB apresentou a menor área de formação óssea dentre todos os sítios tratados, em
ambos os períodos, independente do uso da membrana (p<0,05). Outros estudos
experimentais que utilizaram biomateriais em bloco e avaliaram a formação óssea
obtida corroboram com os nossos achados. Diante dos modelos utilizados, a
neoformação óssea foi escassa, porém com boa biocompatibilidade, interação
biológica com o osso recipiente e boa manutenção de volume final (CESTARI et al.,
2009; FARIA et al., 2010; DE SANTIS et al., 2011). O BC apresentou o melhor
desempenho de formação óssea entre os biomateriais em 8 semanas (sem membrana)
e em 8 e 16 semanas (com membrana), inferior apenas ao Ab e Cg (p<0,05). Estes
achados são suportados por estudos que também ressaltam sua eficácia (WONG e
RABIE, 2010; ARAÚJO et al., 2010). A utilização da membrana de colágeno recobrindo
os defeitos tratados permite manutenção do coágulo, migração e povoamento de
células formadoras de tecido ósseo ao sítio em questão com ausência de migração
competitiva dos tecidos adjacentes (GOTTLOW et al., 1984). O efeito biológico
benéfico do seu uso pôde ser constatado no presente estudo. Nos defeitos recobertos
com membrana foram observados valores superiores de área de formação óssea em
todos os sítios tratados, se comparados aos que não tiveram seu recobrimento
(p<0,05).
Com relação à área de biomaterial remanescente, a presença de biomaterial
residual foi observada em quantidades variáveis em todos os defeitos tratados, mesmo
no período mais tardio (16 semanas). Todos os biomateriais reabsorveram
parcialmente em 16 semanas se comparados ao período mais precoce (8 semanas)
(p<0,05). Estudos experimentais têm reportado lenta propriedade reabsortiva e
consequente manutenção de volume do osso xenógeno em bloco (CESTARI et al.,
2009; SCHWARZ et al., 2010). Já De Santis et al. (2011) relatam extensa reabsorção do
mesmo em período de 6 meses. No presente estudo, o BB apresentou maior
quantidade remanescente que os demais biomateriais nos dois períodos avaliados,
com e sem o uso de membrana (p<0,05). As divergências citadas podem ser atribuídas
aos diferentes modelos experimentais adotados em cada estudo.
Na avaliação da área de tecido mole no interior do defeito, foi evidenciada
presença equivalente e pouco variável de tecido mole, independente do tempo de
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avaliação ou uso de membrana que, quando não utilizada, a quantidade de tecido
mole aumentou do período mais precoce ao mais tardio (p<0,05). Uma relação inversa
pôde ser vista no que diz respeito ao uso da membrana. O tecido mole no interior do
defeito diminuiu quando a membrana foi utilizada na comparação à sua não utilização
nos dois períodos de avaliação (p<0,05). Os achados descritos reforçam os princípios
da regeneração óssea guiada, em que houve proteção do coágulo e criação de espaço
isolado para formação óssea sem a competição com os demais tecidos,
proporcionando assim maior quantidade de formação óssea e consequente menor
área de infiltração de tecido conjuntivo (DAHLIN et al., 1988).
Realizando uma revisão na literatura a respeito dos tecidos moles
periimplantares uma escassez de informações é encontrada e os achados de estudos
experimentais pobremente discutidos. Na tentativa de justificar tal carência de dados,
Hermann et al. (2000) atribui à dificuldade técnica na preparação de cortes
histológicos que combinem tecido mole, osso e implantes em condições ideais de
análise. No presente estudo, em todos os sítios tratados a mucosa periimplantar
esteve coberta por epitélio queratinizado e a sua borda marginal conectada a uma
barreira epitelial em contato com a superfície do implante. O tecido epitelial e
conjuntivo não sofreu grandes variações dimensionais e manteve-se relativamente
constante, independente do tratamento, tempo experimental ou uso de membrana de
colágeno recobrindo os defeitos ósseos (p>0,05). Especula-se que as ausências de
grandes variações encontradas podem estar diretamente ligadas à característica de
comportamento biológico inerente ao modelo experimental adotado no presente
estudo. Apesar das alterações dimensionais em altura identificadas na medida da
distância entre o ombro do implante e o topo da crista óssea distal (IS-C) (p<0,05), o
achado não foi capaz de repercutir em variação perceptível de área de tecido
conjuntivo e epitelial na região do teto do defeito. Os dados citados contrariam os
encontrados por Bressan et al. (2012), que relataram o posicionamento do ponto mais
coronal da mucosa periimplantar abaixo do ombro do implante nos casos de
reabsorção mais severa da tábua óssea. Vale salientar que os achados descritos pelo
estudo citado foram obtidos por cortes histológicos no sentido vestíbulo-lingual,
diferentemente dos analisados no presente estudo. Adicionalmente, é importante
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ressaltar que em nosso estudo o controle de placa só foi realizado duas vezes no
período pós-operatório para cada um dos lados.
Os valores obtidos nas medidas lineares de distância TI-CMP e IS-CMP
demonstraram que em nenhum tratamento testado houve presença de recessão
tecidual em grau significativo (p>0,05). Em todos os casos, a porção mais coronal da
mucosa periimplantar foi encontrada acima do ombro do implante e em localizações
variáveis em relação ao parafuso cicatrizador. Este achado reafirma as recomendações
do estudo de Carmagnola et al. (2002). Em estudo que avaliou o preenchimento de
defeitos mecanicamente produzidos em mandíbula de cães, afirmaram que o
procedimento de preenchimento do defeito evita o colapso dos tecidos e ameniza a
maior invaginação de tecido mole para o seu interior.
A inserção de tecido mole ao redor de implantes de titânio consiste em uma
zona de tecido epitelial e conjuntivo, representadas pelo epitélio juncional e tecido
conjuntivo gengival, respectivamente (CHIEN et al., 2013). A extensão de epitélio
juncional e íntimo contato com a superfície do implante conferem selamento à
entrada de microrganismos que uma vez colonizados, poderão colocar em risco o
sucesso clínico de sua instalação (ESPOSITO et al., 2011). Esta região é, portanto
considerada crítica para a defesa inata contra a inflamação periimplantar, agindo como
primeira linha de defesa na proteção à invasão de alguns patógenos (IKEDA et al.,
2002). As medidas referentes à extensão do epitélio juncional (ABE-CMP) mantiveramse similares e sem grandes variações nos diversos tipos de tratamentos e tempos
experimentais testados com exceção dos sítios tratados com Cg em 16 semanas,
porém sem diferença estatisticamente significante (p>0,05). Com relação ao
selamento de tecido conjuntivo (ABE-CCO), todos os tratamentos obtiveram espessura
mínima de 2,5 mm em altura. Em teoria, a boa espessura de tecido conjuntivo
proporcionaria adequado selamento do tecido mole em relação aos tecidos
subjacentes. No presente estudo, o modelo experimental utilizado avaliou a
capacidade de diferentes tipos de tratamento em reparar um defeito ósseo
cirurgicamente confeccionado. A presença de uma espessa faixa de tecido conjuntivo
junto ao implante se deu supostamente por migração competitiva excessiva do tecido
mole ao interior do defeito, prejudicando o preenchimento do referido espaço por
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tecido ósseo. Este fato pôde ser comprovado pela medida do ombro do implante ao
ponto mais coronal de contato osso-implante (IS-B), em que a altura do ombro do
implante ao primeiro contato osso-implante variou entre 2 e 4 mm (p<0,05).
A micro-tomografia é um método não destrutivo, rápido e preciso que permite
medidas do osso trabecular e cortical. Fornece representação espacial da formação
óssea na superfície do implante e regiões adjacentes em poucos micrômetros e é
capaz de avaliar morfometria qualitativa e quantitativa da integração óssea nos
mesmos (SWAIN e XUE, 2009). Analisando a literatura, uma escassez de estudos que
utilizam análise micro-tomográfica para avaliação de modelo experimental de defeitos
ao redor de implantes foi encontrada. Baseado nos parâmetros fornecidos pelo
equipamento, o presente estudo avaliou e quantificou a formação óssea no interior de
defeitos periimplantares em diferentes tipos de tratamento. Foram observadas
diferenças estatisticamente significantes nas comparações intergrupos para os
parâmetros área de superfície de osso, área de superfície óssea/volume de osso e
espessura de trabeculado ósseo (p<0,05). Os defeitos tratados com BG apresentaram
maior área de superfície que os demais em 8 e 16 semanas sem membrana e
semelhante ao Ab (8 semanas com membrana). Chackartchi et al. (2011) compararam
por histomorfometria e micro-tomografia a quantidade de osso formado em
procedimentos de elevação da mucosa de seio maxilar com BG de dois tamanhos
distintos. Após análise dos dados, observaram que ambos os tamanhos de grânulos
mostraram área de superfície óssea semelhantes e boa capacidade de formação óssea
em seios maxilares. Em nosso estudo, o BC proporcionou maior área de superfície
óssea em 16 semanas com o uso da membrana (p<0,05). Avaliando-se a razão entre os
valores obtidos de área de superfície de osso e o volume total de osso, o uso do BC
resultou em maiores valores em 8 semanas sem membrana e em 16 semanas com e
sem membrana. Nevins et al. (2005) utilizou o referido biomaterial para reparo de
defeitos em dentes acometidos por perda óssea vertical severa em pacientes com
doença periodontal avançada. Após um período de 9 meses, biópsias loco-regionais
foram realizadas e submetidas a análise micro-tomográfica e histológica. Ressaltaram a
boa capacidade do BC em proporcionar formação óssea em defeitos periodontais.
Ainda neste parâmetro, os três biomateriais utilizados no presente estudo mostraram
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resultados superiores ao Ab e Cg, independente do tempo experimental ou uso de
membrana (p<0,05). A espessura de trabeculado ósseo analisada revelou valores
superiores em sítios tratados com Ab em 8 e 16 semanas, com e sem o uso de
membrana (p<0,05). Baseando-se no Ab como controle padrão de formação óssea o
mais natural e fisiológico possível, o BC foi o biomaterial que proporcionou valores de
espessura de trabeculado no osso neoformado mais próximos do mesmo em todas as
situações avaliadas (p<0,05).
Comparando os dados obtidos na análise micro-tomográfica com a
histomorfometria, inúmeras divergências puderam ser observadas. Alguns estudos
avaliaram o nível de correlação entre os métodos. Enquanto uns encontraram fortes
correlações (PARK et al., 2005; NEVINS et al., 2005; BUTZ et al., 2006; NEIVA et al.,
2011), outro não observou correlação entre as referidas análises (SCHOUTEN et al.,
2009). No presente estudo, o tratamento de melhor desempenho foi, na maioria dos
casos, divergente se comparados os resultados obtidos nas duas análises. Esta
incompatibilidade entre os valores absolutos pode ser explicada pelo procedimento de
definição da escala de cinza “threshold” utilizada na análise micro-tomográfica. Além
de ausência de padronização de escalas nos diversos estudos, sabe-se que a acurácia
da análise é baseada na habilidade do avaliador em definir corretos “thresholds”,
separando os níveis de cinza da imagem. A partir desta definição, o programa de
computador quantifica as imagens e fornece valores de acordo com os diversos
parâmetros estudados. Em algumas situações a distinção dos limites entre o novo osso
formado e partículas remanescentes de biomaterial é difícil, além da pequena, porém
presente área artefatual proveniente do metal do implante de titânio (SCHOUTEN et
al., 2009; CHACKARTCHI et al., 2011). Em nosso estudo, os VOIs foram delimitados fora
da área artefatual proveniente dos implantes. Além disso, foram definidos valores de
escala de cinza padrão para os biomateriais e para novo osso formado, de modo que
após duas aferições realizadas isoladamente, os valores fossem subtraídos e o valor
real de osso neoformado no interior dos defeitos fosse obtido. Outro fator que poderia
explicar tal divergência entre os valores das duas análises é a avaliação em três
dimensões proporcionada pela micro-tomografia. Enquanto que na lâmina histológica
obtida por desgaste avalia-se um único corte no centro do defeito de
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aproximadamente 90 µm em espessura, na análise micro-tomográfica analisamos as
informações contidas em 217 cortes de 12 µm, contemplando toda a área do defeito
em três dimensões.
A porosidade pode ser definida como o percentual de espaço vazio em um
sólido, sendo considerada uma característica morfológica do biomaterial em questão
(LEON Y LEON, 1998). Sabe-se que a presença de poros se faz necessária para a
formação de tecido ósseo, viabilizando espaços para migração de osteoblastos e
células mesenquimais e para o processo de vascularização (KUBOKI et al., 1998).
Adicionalmente, uma superfície porosa aumenta a interação mecânica entre o
biomaterial e o osso circunjacente em uma interface considerada crítica (STORY et al.,
1998). No presente estudo, a porosidade in vitro dos biomateriais foi avaliada através
da micro-tomografia. Foram obtidos valores no que diz respeito à espessura de
trabeculado, número, volume, área de superfície e porosidade de poros fechados,
volume e porosidade de poros abertos e porosidade total.

A que se tenha

conhecimento, não há registros na literatura pertinente de informações relativas à
topografia e porosidade dos biomateriais utilizados em nosso estudo. O BB apresentou
maior espessura de trabeculado ósseo, volume e porosidade de poros abertos e
porosidade total. Já o BG obteve maior número, volume e área de superfície de poros
fechados. O BC mostrou-se em posição intermediária entre os demais. Quando
comparados os resultados observados na presente análise com os achados das
análises histológica e micro-tomográfica dos espécimes (in vivo), pôde-se constatar
uma relação inversa entre porosidade e formação óssea. O BB foi visto na análise in
vitro como o mais poroso dos materiais testados. No entanto, obteve o pior
desempenho na formação óssea in vivo, contrariando a teoria de que a grande área de
superfície de poros e micro-porosidade contribui para maior adsorção protéica do
sangue e fluidos intersticiais, além da troca iônica, viabilizando ampla interação do
biomaterial com o meio e condições mais favoráveis para formação óssea (YUAN et al.,
1999). Já o BG, que na análise in vitro mostrou-se como o menos poroso entre os
biomateriais testados, apresentou os melhores resultados in vivo. Apesar dos já
comprovados achados sobre os benefícios de uma estrutura porosa nos biomateriais,
admite-se que a porosidade, volume e tamanho de poros não podem ser
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determinados isoladamente como a chave para obtenção de bons resultados de
formação óssea, pela alta complexidade dos processos biológicos que ocorrem durante
o metabolismo ósseo. A dificuldade em reproduzir os mesmos resultados obtidos in
vitro em um modelo experimental in vivo demonstra tais limitações (ROSA et al.,
2008).
No presente estudo, a hipótese de que a colocação de um biomaterial em bloco
com arcabouço micro e macro-poroso semelhante ao osso humano para reconstruir o
defeito proporcionaria formação óssea mais eficaz não foi comprovada. Acredita-se
que a formação óssea escassa, porém bem distribuída na superfície do BB poderia
progredir a nível mais satisfatório em períodos mais tardios do que o avaliado neste
estudo (16 semanas). O lento padrão reabsortivo do osso xenogênico proporcionaria
estabilidade em longo prazo ao osso neoformado no interior do defeito e o
consequente resultado final clinicamente melhor. Além disso, a dificuldade técnica na
estabilização do bloco por um aspecto vestibular durante o procedimento cirúrgico,
inviabilizando um modelo experimental que se aproximasse mais da realidade clínica,
faz com que os resultados relacionados à reabsorção da crista óssea sejam
extrapolados com cautela. Os demais materiais porosos utilizados (BC e BG)
demonstraram importante papel na formação óssea, com desempenho igual ou
superior ao Ab em situações específicas.
Baseado nos resultados obtidos no presente estudo e revisão da literatura, o
tratamento mais eficaz para minimizar os efeitos do intenso processo de
remodelamento das tábuas ósseas do alvéolo pós-extração e completo reparo de
defeitos permanece ainda incipiente. Pesquisas futuras com biologia molecular para
estudar as bases do metabolismo ósseo que expliquem este processo, além do avanço
da engenharia tecidual no desenvolvimento de material com características de
biocompatibilidade, mecânicas e de porosidade ideais, fabricado sob medida às
necessidades do paciente, combinado com células tronco e fatores de crescimento
parece ser o caminho para se chegar ao desejado sucesso, resolução do problema e
êxito no resultado final do tratamento.

6 CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir:

1. A implantação de bloco de alta porosidade (BB) na região cervical do implante
falhou em proporcionar maior reparo ósseo no interior do defeito e foi o
tratamento que mais reduziu a reabsorção da crista óssea alveolar distal;
2. Biomateriais com menor porosidade (BC e BG) apresentaram superior ou
semelhante formação óssea e estabilidade dos implantes em comparação ao
osso autógeno;
3. A utilização da técnica de ROG resultou em maior formação óssea em todos os
tratamentos testados e nos dois períodos de avaliação e reduziu a presença de
tecido mole no interior do defeito;
4. Uma relação inversa entre a porosidade in vitro dos biomateriais e formação
óssea in vivo foi observada no modelo experimental adotado.
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