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RESUMO  

 

 

Este estudo avaliou, quantitativamente, o osso regenerado após técnica de 

regeneração óssea guiada, utilizando osso autógeno em bloco e membrana de 

colágeno e descreveu seu processo de reparação ao redor de superfícies de 

implantes usinadas ou tratadas por jato de óxido de titânio em períodos de até 150 

dias. Foram utilizados 60 ratos machos Wistar, divididos em 2 grupos: um recebeu 

implantes com superfície usinada (U) e o outro recebeu implantes com superfície 

tratada por jato de óxido de titânio (T). Uma trefina foi utilizada para a remoção do 

enxerto ósseo em bloco da calvária do animal. O enxerto foi fixado próximo ao 

ângulo da mandíbula do rato, na cortical vestibular, com o uso do implante. O 

conjunto foi coberto por membrana de colágeno. A ortotanásia foi realizada em 0, 

14, 21, 45 e 150 dias. Foi realizado processamento histológico para material não-

descalcificado, e um corte no longo eixo do implante foi obtido para cada espécime. 

Foram realizadas análises qualitativa e quantitativa. Os dados foram analisados 

estatisticamente, em um nível de significância de 5%, pelos testes de Kruskal-Wallis 

e de Dunn. Os resultados relativos aos períodos de observação mostraram que a 

média do tamanho do defeito inicial foi de DO-U = 604,13 µm e DO-T = 585,90 µm 

(p=0,720) e que a média de espessura inicial do leito foi de EL-U = 257,29 µm e EL-

T = 243,57 µm (p=0,07); houve uma redução da espessura do enxerto no período de 



 

150 dias para o grupo T em relação ao grupo U (EE-T = 338,25 µm; EE-U = 

407,71µm) (p=0,003), não havendo outras diferenças significativas entre os grupos. 

Notou-se a presença de osso regenerado, vestibularmente ao enxerto, a partir de 21 

dias, com uma nítida tendência ao aumento de sua espessura até o período de 150 

dias, onde notamos um aumento da espessura óssea total de cerca de 4,6 (T) e 4,8 

(U) vezes a espessura original da mandíbula, com valores de ETTO – U = 1254,40 

µm e ETTO –T = 1141,85 µm (p=0,48). 

 

 

Palavras-Chave: Regeneração óssea – Transplante ósseo – Transplante autólogo - 
Osseointegração; Análise qualitativa – Análise quantitativa 
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ABSTRACT 

 

 

This study quantitatively analyzed the regenerated bone after guided bone 

regeneration technique using autogenous block graft with resorbable membrane and 

described its pattern around machined titanium or oxide grit-blasted titanium surfaces 

in periods of up to 150 days. Sixty male, adult, Wistar rats were randomly assigned to 

one of two groups: machined titanium surface (U) or oxide grit-blasted titanium 

surface (T). A block graft was harvested from the rat calvarium with a trephine, laid 

and stabilized on the external cortex near the angle of the mandible with implants. A 

collagen membrane was adapted to completely cover the bone graft in both groups. 

The animals were euthanized at 0, 14, 21, 45 and 150 days after surgery. Non-

decalcified histological sections were processed for each specimen and one section 

on the long axis of the implant was obtained. Qualitative and quantitative analysis 

were carried out. Statistical analyses were carried out with a significance level of 5% 

and used Kruskal-Wallis and Dunn tests.  Results showed that the mean bone defect 

was DO-U = 604,13 µm and DO-T = 585,90 µm (p=0,720), and the mean mandible  

bone width was  EL –U = 257,29 µm  and EL-T = 243,57 µm at zero hour. The mean 

graft width was reduced after 150 days for the T group as compared to group U (EE-

T = 338,25 µm and EE-U = 407,71 µm) (p=0,003). No other significant differences 

between groups were observed. Regenerated bone was observed buccal to the bone 

graft after 21 days increasing in width after 150 days. The final mean mandible bone 



 

width after 150 days (ETTO-U = 1254,40 µm and ETTO-T = 1141,85 µm)  achieved 

4,8 (U) and 4,6 (T) times the original mandible width (p=0,48). 

 

 

Keywords: bone regeneration – bone transplantation – transplantation, autologous; 
osseointegration; qualitative analysis – quantitative analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O uso crescente de implantes osseointegrados, nas duas últimas décadas, 

devido aos resultados favoráveis dos estudos clínicos (ADELL et al., 1981; 

BABBUSH, 1986; BUSER et al., 1990) e a comprovação da sua integração tecidual 

(BUSER et al., 1991), levaram ao crescimento das indicações de técnicas para o 

aumento do volume ósseo (ARAÚJO et al., 2002; SATOW et al., 1997). 

Sabe-se que, após a extração dental, a reabsorção do alvéolo pode alterar 

tanto a espessura, quanto a altura do remanescente da crista e que um dos 

principais requisitos para um sítio receptor de implantes é o seu adequado volume 

de osso alveolar.  Nos dias atuais, técnicas como a colocação de enxertos ósseos, 

regeneração óssea guiada (ROG) e distração osteogênica permitem a colocação de 

implantes em áreas onde o remanescente ósseo inicial apresenta-se extremamente 

reabsorvido (BUSER et al., 1995, 1996; PROUSSAEFS; LOZADA, 2005). 

Ensaios clínicos e histológicos demonstraram que a técnica de ROG e de 

enxertos ósseos autógenos são praticáveis e apresentam previsibilidade adequada. 

Foi demonstrado, pelos estudos de Dahlin et al. (1995), Rasmusson et al. (1997) e 

Simion, Trisi e Piatelli (1994), que o tecido ósseo pode ser criado em áreas corticais 

externas, fora do envelope ósseo original, sendo também previsível a sua 

regeneração em defeitos intra-ósseos. 

Enxertos ósseos autógenos são considerados o padrão ouro em reconstrução 

de tecidos ósseos porque são imunologicamente inertes e osteogênicos.  Eles 

funcionam como um arcabouço para a futura formação óssea e como 

transportadores de células vivas (GORDH et al., 1998).  
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Porém, seu uso requer a remoção de tecido ósseo do paciente, e uma 

segunda área de intervenção cirúrgica, muitas vezes extrabucal e em nível 

hospitalar, o que pode elevar a complexidade cirúrgica e os gastos financeiros. A 

perda da forma e do volume do enxerto com o passar do tempo, através de 

reabsorção, tem-se mostrado um problema contínuo (ALBERIUS et al., 1996; 

ERMIS; POOLE, 1992).  Graus variados de reabsorção do enxerto têm sido 

mostrados, variando de aproximadamente 50% (TEN BRUGGENKATE et al., 1992) 

nos primeiros 6 meses de regeneração, até 70% (MAIORANA et al., 2005; 

PHILLIPS; RAHN, 1988) durante o primeiro ano após a inserção do enxerto.  

Acredita-se que fatores como a microarquitetura interna, a origem 

embriológica, a taxa de revascularização e a fixação do enxerto interfiram na taxa de 

sucesso da técnica (ALBERIUS et al., 1996; BUCHMAN; OZAKI, 1999; GORDH et 

al., 1998; OZAKI et al., 1999). 

Por sua vez, a técnica de regeneração óssea guiada visa manter as 

substâncias osteoindutivas in situ impedindo a penetração de fatores de inibição do 

crescimento ósseo e de fibroblastos e agindo como um mantenedor de espaço. 

Dessa forma, a técnica permitiria a neoformação óssea em todo o espaço criado 

pela membrana (LINDE et al., 1993; GORDH et al., 1998). 

 As membranas de politetrafluoretileno expandido (PTFE-e) são consideradas 

o padrão ouro em ROG, porém exigem uma segunda cirurgia para a sua remoção e 

apresentam maiores riscos de contaminação por exposição de sua estrutura rígida 

ao meio bucal. Assim, as membranas reabsorvíveis têm sido cada vez mais 

utilizadas, destacando-se, entre os materiais usados para sua confecção, o colágeno 

e os polímeros sintéticos. Porém, apresentam uma menor estabilidade e menor 
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capacidade de manter espaço, quando comparadas às membranas de PTFE-e 

(SCHLIEPHAKE et al., 2000). 

Do ponto de vista clínico, ainda há controvérsia sobre qual técnica é melhor 

isoladamente. Alguns autores são a favor da ROG (CHIAPASCO et al., 1999) e 

outros a favor do enxerto ósseo autógeno (BUSER et al., 1993). 

O uso da técnica de ROG juntamente com enxertos ósseos tem sido sugerido 

para aumentar a capacidade do sítio receptor de incorporar o enxerto ósseo e ao 

mesmo tempo protegê-lo, diminuindo a reabsorção do mesmo. A presença do 

enxerto contribuiria para a manutenção do espaço e do volume ósseo, evitando o 

colabamento da membrana. Estudos, que usaram a associação das duas técnicas, 

mostram resultados positivos, em animais (DONOS; KOSTOPOULOS; KARRING, 

2002a; JARDINI; DE MARCO; LIMA, 2005), e em humanos (SIMION et al., 1998; 

VON ARX; BUSER, 2006), sendo a membrana de PTFE-e a mais utilizada.  

Quanto ao momento da colocação do implante, duas opções são as mais 

avaliadas: implante e enxerto colocados simultaneamente, em um único estágio 

cirúrgico, o que permitiria um ganho de tempo de tratamento até a reabilitação 

protética ou, enxerto com posterior colocação do implante, após a regeneração 

inicial do enxerto, o que prolongaria o tratamento, mas que permitiria a colocação do 

implante em osso totalmente revascularizado.  

Com o advento de superfícies de implante que permitem uma 

osseointegração mais precoce e a utilização da técnica de aumento de tecido ósseo 

conjuntamente com a colocação de implantes, importante se faz o conhecimento dos 

mecanismos biológicos e da seqüência temporal dos eventos regenerativos 

envolvidos na formação de novo osso, seguido de ROG com membrana de colágeno 

e enxerto ósseo autógeno ao redor de implantes de titânio. Esse conhecimento é 
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necessário para entender os passos que levam à completa regeneração e 

maturação do tecido ósseo. Com essas informações, pode-se tornar possível 

influenciar positivamente o processo de reparação do enxerto ao redor de implantes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para a melhor compreensão, esta revisão de literatura será dividida em 3 

tópicos: enxerto ósseo, regeneração óssea guiada (ROG) e osseointegração e 

tratamento de superfície. 

 

 

2.1 Enxerto ósseo  

 

 

Os enxertos ósseos são utilizados desde 1878, tendo uma extensa aplicação 

em cirurgias ortopédicas. Na odontologia, eles têm sido usados cada vez mais para 

aumentar o volume de rebordos severamente comprometidos, principalmente para 

procedimentos que visam à reabilitação com implantes.  

 Estudos buscaram definir os fatores que interferem no sucesso do tratamento 

com enxertos. Reduzida atividade biológica e ausência de histocompatibilidade do 

enxerto com o hospedeiro, origem embriológica, ausência de pedículo vascular, 

presença de células osteogênicas vitais e histocompatíveis, ausência de estabilidade 

mecânica e ausência de íntimo contato com o leito, foram apontados como fatores 

que interferem na vascularização, na formação de novo osso e na união adequada 

do enxerto com o hospedeiro (De CARVALHO; VASCONCELLOS; PI, 2000; LIN et 

al., 1990; STEVENSON; EMERY; GOLDBERG, 1996). 

Enxertos em bloco córtico-esponjosos apresentam maior taxa de reabsorção 

e são mais extensivamente incorporados que enxertos bicorticalizados (ALBERIUS 
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et al., 1996). Em relação aos enxertos autógenos particulados, a revascularização 

dos blocos mostra-se mais lenta (ENNEKING; EADY; BURCHARDT, 1980). 

A avaliação da interferência de perfurações na cortical do leito, do enxerto ou 

de ambos, assim como da decorticalização total do leito, nos processos de 

reabsorção, revascularização, remodelação e incorporação de enxertos onlay 

córtico-esponjosos ou bicorticalizados, foram realizadas por diversos estudos 

experimentais em cães, coelhos e ratos (De CARVALHO; VASCONCELLOS; PI, 

2000, FARIA et al., 2008 ) 

A remodelação do enxerto autógeno ocorre pela substituição de osso 

necrótico por osso viável, dentro do enxerto, processo denominado de creeping 

substitution (BURCHARDT; ENNEKING, 1978). Esse processo é dependente da 

revascularização do enxerto e pode ocorrer de variados modos, de acordo com o 

tipo de tratamento recebido pelo leito (De CARVALHO; VASCONCELLOS; PI, 2000). 

Segundo a literatura, a perfuração ou a decorticalização do leito permitem 

uma angiogênese precoce do enxerto, o que acelera o processo de remodelação e o 

torna mais extenso, propiciando o aumento da densidade do enxerto em períodos de 

avaliação de até 60 dias em coelhos (FARIA et al., 2008). Estudos mostram que a 

decorticalização permite ainda, um melhor assentamento do enxerto ao leito e 

facilita a sua incorporação, em períodos de cerca de 4 meses (PIKOS, 1999).  

Por outro lado, tanto a perfuração quanto a decorticalização do leito 

propiciaram uma reabsorção acentuada do mesmo, ou por enfraquecimento de sua 

estrutura, ou por permitir um acentuado aporte vascular, levando à rápida 

remodelação do leito (De CARVALHO; VASCONCELLOS; PI, 2000) . 

O íntimo contato e a estabilização do enxerto junto ao leito também podem 

interferir no resultado final. Um aumento da estabilização pode ser conseguido com 
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o uso de parafusos de fixação óssea (URBANI et al., 1998), ou com a colocação 

simultânea de implantes dentais (ADELL et al., 1990; BREINE; BRANEMARK, 

1980). 

Diante da viabilidade de incorporação do enxerto autógeno e do maior 

conhecimento do processo de revascularização e remodelação do mesmo, estudos 

em humanos buscaram definir uma técnica aplicável e que permitisse resultados 

previsíveis para diversas situações clínicas. 

Enxertos intra-bucais de sínfise, túber e área retromolar (MATSUMOTO et al., 

2002; MISCH, 1997; RAGHOEBAR et al., 1996), assim como de ramo da mandíbula 

(MISCH, 1997) e extra-bucais de ilíaco (MATSUMOTO et al., 2002) em bloco, 

mostraram incorporação ao leito e volume adequado, após 3 e 6 meses. 

Os enxertos intra-orais, em bloco, de origem intramembranosa, apresentam 

menores taxas de reabsorção do que enxertos de origem endocondral (ZINS; 

WHITAKER, 1983). Taxas de 17,4% de reabsorção, após 4 a 6 meses da cirurgia, 

têm sido relatadas para o uso de enxerto autógeno em bloco associado a enxerto 

medular particulado (PROUSSAEFS; LOZADA, 2005). Raghoebar et al. (1996) 

notaram, no momento da colocação dos implantes, 25% de reabsorção do enxerto, 

assim como taxas de 60% foram observadas por Widmark, Andersson e Ivanoff 

(1997), no momento da conexão do pilar protético.  

A qualidade da reparação óssea foi avaliada para enxertos de mento e de 

ilíaco em 10 pacientes, comprovando uma boa incorporação do enxerto autógeno 

em bloco, intra ou extra-bucal, com intensa osteogênese e ativa remodelação 

(MATSUMOTO et al., 2002). A manutenção da vitalidade de enxertos 

intramembranosos também foi mostrada por Proussaefs e Lozada (2005). 



 21 

Enxertos ósseos autógenos são considerados o padrão ouro em reconstrução 

óssea, pois são imunologicamente inertes e osteogênicos. Um período de 4 a 6 

meses parece ser o suficiente para a colocação de implantes em áreas 

reconstruídas com enxerto, pois o mesmo já se apresenta incorporado ao leito. 

 

 

2.2 Regeneração óssea guiada 

 

 

          Os estudos de Hurley et al. (1959) e de Murray, Holden e Roschlau (1957), na 

década de 50, usavam barreiras físicas visando à regeneração tecidual guiada. 

Na década de 60, a reparação óssea foi mostrada em estudos experimentais 

em cães e ratos, através da utilização de tubos de polietileno (LINGHORNE, 1960) e 

filtros de acetato (BOYNE, 1969) verificando a importância da proteção do coágulo 

sanguíneo para o processo de reparação (MELCHER; DENT, 1962). 

O princípio de regeneração tecidual guiada (RTG) foi mostrado por Nyman et 

al. (1982), em estudo que objetivou a regeneração do periodonto de inserção, 

incluindo cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. 

A técnica foi comprovada por estudos em animais (GOTTLOW et al., 1984; 

KARRING et al., 1985) e em humanos (GOTTLOW et al., 1986), tendo sido o mesmo 

princípio, posteriormente, testado para regeneração do tecido ósseo. Através do uso 

de membrana de barreira, um espaço deve ser criado sobre o defeito ósseo, 

promovendo crescimento de células osteogênicas e prevenindo a migração 

indesejada de células de tecido mole, circunjacentes ao defeito, para dentro deste 
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espaço. A seqüência da reparação óssea pode ser afetada pelo tamanho e 

morfologia do defeito. 

Defeitos ósseos bilaterais, em ratos ou primatas, não cobertos por membrana, 

apresentam pouca regeneração, ou preenchimento por tecido conjuntivo fibroso, 

comparados àqueles cobertos por membranas, que podem apresentar 

preenchimento ósseo em sua totalidade (DAHLIN et al., 1988, 1990). 

O potencial da técnica de ROG com membranas de PTFE, ao redor de 

implantes, foi mostrado em tíbias de coelho. O recobrimento total das espiras do 

implante, através da neoformação óssea, em todos os sítios, em até 6 meses após a 

cirurgia, comprovou a viabilidade da técnica (DAHLIN et al., 1989). 

A literatura mostra uma grande variedade de estudos em animais 

(ALBERIUS; DAHLIN; LINDE, 1992; HURZELER; QUINONES; SCHUPBACH, 1997; 

KOSTOPOULOS; KARRING, 1994a, 1994b; KOSTOPOULOS; KARRING; 

URAGUCHI 1994) e em humanos (BUSER et al., 1993, 1995; JOVANOVIC; 

SPIEKERMANN; RICHTER, 1992; PARMA-BENFENATI et al., 1999; SIMION et al., 

1998; SIMION; TRISI; PIATELLI, 1994; TINTI; PARMA-BENFENATI; POLIZZI, 1996) 

que buscam ampliar as indicações do tratamento com implantes através da 

reconstrução de defeitos ósseos e dos aumentos, lateral e vertical, do rebordo. 

Apesar de existirem diferenças biológicas entre enxertos intramembranosos e 

endocondrais, ambos apresentam menores taxas de reabsorção quando cobertos 

por membranas de PTFE para reconstrução de defeitos ósseos em ratos, após 12 

semanas. O uso da membrana permite a fixação de enxertos inlay ou onlay de 

menor tamanho, pois induz à neoformação óssea (ALBERIUS; DAHLIN; LINDE, 

1992). 
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Períodos prolongados, de 3 a 6 meses em ratos, parecem permitir a ROG em 

defeitos intra-ósseos mandibulares, ou externamente ao envelope ósseo. A 

avaliação de mandíbulas maceradas permite observar preenchimento completo dos 

defeitos cobertos por membrana de lenta reabsorção, ao contrário de defeitos com 

ausência de recobrimento, que apresentam preenchimento parcial de 35 a 40%. 

Aumentos de 5 a 6 vezes a largura original do ramo da mandíbula são observados 

após uso de uma cápsula rígida de PTFE fixada ao osso (KOSTOPOULOS; 

KARRING, 1994a,b). 

O aumento horizontal do rebordo ósseo de humanos por ROG foi bem 

documentado nos anos 90, através dos estudos de Buser et al. (1993, 1995, 1996). 

A utilização de técnica criteriosa de dois tempos cirúrgicos permite uma dupla 

ativação da neoformação óssea, além de um melhor posicionamento do implante 

(BUSER et al., 1993, 1995). Por sua vez, a utilização de enxerto sob a membrana, 

possibilita um maior aumento da largura do rebordo, de 3,5 mm para 7,1 mm em 

média em relação ao uso isolado da membrana. A quantidade do aumento pode ser 

atribuída à capacidade osteoindutiva e osteocondutiva do enxerto autógeno em 

bloco e à capacidade do mesmo de evitar o colapso da membrana (BUSER et al., 

1996). 

O uso da ROG para aumento vertical de rebordo foi testado por Hurzeler, 

Quinones e Schupbach (1997) em rebordos atróficos de macacos, após a colocação 

de implantes. Utilizaram dois tipos de membranas: grupo controle, membrana não 

absorvível e grupo teste, membrana reabsorvível. Verificaram a ocorrência da 

regeneração nos dois grupos, porém, esta sendo superior na quantidade de 

preenchimento ósseo no grupo controle, enquanto que o grupo teste apresentou 

uma reação inflamatória moderada. 
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Estudos clínicos demonstraram ser possível aumentar a altura do rebordo 

ósseo. O aumento foi mostrado ao redor de implantes de titânio, inseridos no 

rebordo alveolar, com 4 a 7 mm de seu comprimento total expostos acima do 

rebordo. Quando o implante foi recoberto por membrana de PTFE-e, com reforço de 

titânio, observou-se um aumento de 3 a 4 mm da altura do rebordo e 

osseointegração do osso regenerado ao enxerto, após 8 meses da remoção da 

membrana (SIMION; TRISI; PIATELLI, 1994). Um aumento de rebordo, de 4,95 mm 

em média, foi apresentado quando adicionado ao redor do implante, enxerto 

autógeno particulado coberto por membrana de PTFE-e com reforço de titânio, com 

tempo de cicatrização de 12 meses (TINTI; PARMA-BENFENATI; POLIZZI, 1996).  

O efeito benéfico do uso de enxertos com membranas para aumento ósseo vertical 

foi confirmado pela avaliação de 58 implantes, em 20 pacientes, independente do 

tipo de enxerto utilizado, autógeno ou alógeno. Ambos parecem ajudar na 

estabilização do coágulo sanguíneo e a evitar a formação de espaços vazios sob a 

membrana (SIMION et al., 1998). 

Não está clara a correlação entre a densidade do osso pré-existente com a 

densidade do osso neoformado. Avaliações histológicas quantitativas e qualitativas 

demonstram tanto uma relação positiva (SIMION et al., 1998), quanto ausência de 

correlação. O osso neoformado apresenta uma menor densidade óssea ao redor 

das espiras do implante, em comparação com o osso pré-existente, após 12 meses 

de avaliação (PARMA-BENFENATI et al., 1999). 

O uso de membrana no procedimento de ROG tem por função impedir a 

penetração de células não-osteogênicas no espaço criado pela membrana. Porém, a 

limitação de um espaço isolado dos tecidos adjacentes, diminui a possibilidade de 

vascularização da área a ser regenerada, evento fundamental para a ocorrência da 
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neoformação óssea. Estudos em animais demonstraram que a perfuração da cortical 

óssea, além de acelerar a neogênese em áreas protegidas por uma barreira, 

propiciou um aumento da densidade do osso neoformado. Porém, não foram 

conclusivos quanto à correlação da perfuração ou decorticalização e o aumento da 

quantidade de osso neoformado (LUNDGREN et al., 2000; MAJZOUB et al., 1999; 

SLOTTE; LUNDGREN, 2002). 

Como visto previamente, o uso de enxertos em bloco para aumento do 

volume ósseo pode apresentar uma alta taxa de reabsorção da superfície do enxerto 

além de ausência de incorporação devido à interposição de tecido conjuntivo entre o 

enxerto e o osso pré-existente.  

Com a associação do enxerto à membrana na técnica de ROG, buscou-se 

comprovar os benefícios da associação através da compreensão dos mecanismos 

biológicos, assim como da seqüência temporal dos eventos do processo de 

formação de novo osso, permitindo minimizar o processo de reabsorção do enxerto, 

tornando o resultado final mais previsível. 

Estudos em ratos demonstram que o enxerto autógeno, em bloco isolado, 

sofre reabsorção periférica contínua em avaliações de 6 a 12 meses (GORDH et al., 

1998).  O uso da membrana de PTFE-e sobre o enxerto possibilita o crescimento de 

osso neoformado entre eles, além de favorecer uma maior integração junto ao leito, 

que se inicia com a formação de pontes ósseas aos 7 dias. O aumento ósseo total 

pode chegar até 50% do volume inicial do enxerto (JARDINI; DE MARCO; LIMA, 

2005). 

A avaliação da reparação do enxerto autógeno em bloco, sobre mandíbula de 

rato, associado a micro-implantes, demonstrou melhores resultados para os grupos 

cobertos por membrana de PTFE-e, em análise histológica de material não 
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descalcificado. Este grupo apresentou menor taxa de reabsorção da superfície do 

enxerto, quando comparado ao grupo sem membrana, assim como, aos 15 dias, 

início de formação de um fino trabeculado sobre a superfície externa do enxerto com 

largos espaços medulares. A continuidade com o leito pode ser observada aos 60 

dias, sendo a maturação do osso neoformado, com aumento de sua densidade e 

preenchimento completo do espaço criado pela membrana, alcançado aos 120 dias. 

Em 180 dias o enxerto já não pode mais ser distinguido do osso neoformado 

(DONOS; KOSTOPOULOS; KARRING, 2002a). 

Em contraste, estudos em coelhos sugerem que a membrana atrasa a 

incorporação do enxerto por restrição das fontes de vascularização, além de não 

influenciar no volume ósseo final do enxerto. Mesmo havendo presença de osso 

neoformado, a estrutura óssea formada sofreu redução de volume com o tempo 

(SALATA; RASMUSSON; KAHNBERG, 2002), podendo ser essa redução devido à 

revascularização mais lenta, o que permite uma hipóxia transitória do enxerto 

(FARIA et al., 2008). 

Muitos estudos foram realizados para a comprovação da técnica de ROG, 

associada ou não a enxertos, como os descritos acima. Porém, muitos relatam 

resultados obtidos, no máximo, logo após a remoção da membrana de PTFE-e. 

Dúvidas surgiram quanto à estabilidade do aumento ósseo alcançado a longo prazo, 

assim como sobre a qualidade do osso regenerado, e, principalmente, em sua 

relação com a osseointegração. 

Uma menor quantidade de contato osso-implante é encontrada ao redor do 

osso neoformado na técnica de ROG, quando comparada ao osso nativo (PARMA-

BENFENATI et al., 1999), com uma tendência ao aumento do contato na presença 

de osso regenerado após associação de enxerto com ROG (SIMION et al., 1998, 
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DONOS; KOSTOPOULOS; KARRING 2002b), parecendo não haver benefício à 

osseointegração devido à presença da membrana (LIMA et al., 2003; SALATA; 

RASMUSSON; KAHNBERG, 2002). Lima et al. (2003), porém, demonstraram a 

influência da superfície dos implantes de titânio no percentual de contato osso-

implante em áreas de osso regenerado por ROG. 

 Estudo em ratos mostrou que, com a remoção da membrana, não há uma 

redução do contato osso-implante e nem da área de osso entre as espiras 

(RASMUSSON et al., 1997). A presença do implante parece ter um efeito 

estabilizador sobre a reabsorção óssea devido a maior presença de tecido ósseo ao 

redor do implante quando comparada à presença de osso em áreas mais distantes 

do implante. Porém, estudo em coelhos mostra uma redução do volume ósseo ao 

redor do implante em acompanhamento de 16 meses, após a remoção da 

membrana de PTFE-e (RASMUSSON et al., 1999). 

Donos et al. (2005) compararam a estabilidade a longo prazo de enxertos 

ósseos autógenos, endocondral e membranoso, associados ou não às membranas 

de PTFE-e. Os resultados mostraram que os dois grupos de enxertos com 

membranas apresentaram, além da integração do enxerto ao leito e de formação de 

novo osso, um aumento de todas as dimensões do enxerto (em 5 meses), e que, 

após a remoção da membrana, apresentaram um decréscimo de volume ao final de 

11 meses de cicatrização, aproximando-se das medidas originais dos enxertos. Nos 

grupos sem membranas, a reabsorção do enxerto foi constante, sendo um pouco 

inferior no grupo do enxerto endocondral. Concluíram que foi possível aumentar a 

espessura da mandíbula, e mantê-la a longo prazo, quando o enxerto ósseo foi 

associado à membrana, independente da origem embriológica do enxerto ósseo. 
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Para a obtenção de sucesso com o uso da técnica de ROG, especial atenção 

deve ser dada às características da membrana utilizada. Os materiais de barreira 

usados para ROG têm que apresentar as seguintes características: 

biocompatibilidade, integração tecidual, oclusão celular, capacidade de manutenção 

de espaço, adaptabilidade de forma e fácil manuseio (GOTLLOW, 1993).  

A técnica de ROG teve sua previsibilidade comprovada, principalmente 

através de estudos que utilizaram membranas de PTFE-e. Porém, diante das 

desvantagens e complicações geradas por essa membrana - não-absorvível, 

hidrofóbica, de difícil fixação, risco elevado de deiscências teciduais e subsequente 

risco de contaminação após exposição ao meio bucal e necessidade de uma 

segunda intervenção cirúrgica para a remoção da membrana (AUGTHUN et al., 

1995; CHIAPASCO et al., 1999), outros materiais foram testados para atuarem como 

barreira no processo de regeneração. As membranas bioabsorvíveis ou 

reabsorvíveis surgiram visando à redução de custos e de riscos ao tratamento.  

As membranas de colágeno e de ácido hialurônico são capazes de aumentar 

a síntese de colágeno e a atividade da fosfatase alcalina e de estimularem a síntese 

de DNA e a secreção de TGF-β, in vitro (MARINUCCI et al., 2001).  

Estudos que avaliaram a relação das membranas de colágeno ou de PTFE-e 

com enxerto autógeno em bloco, em animais, não mostraram diferenças no 

processo de reparação do enxerto ósseo. Houve total integração do enxerto ao leito 

e aumento do volume ósseo do enxerto no período de permanência das membranas 

(ADEYEMO et al., 2008; GIELKENS et al., 2008). 

 Apesar de existirem poucos estudos, até o momento, em humanos, sobre 

avaliação do aumento horizontal ou vertical do rebordo através da técnica de ROG 

com membranas de colágeno, os resultados apresentados são positivos. 
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Em áreas de deiscências ósseas, as membranas de colágeno podem 

favorecer um ganho ósseo comparável àquele conseguido com o uso de 

membranas de PTFE-e, em animais (HURZELER et al., 1998), ou em humanos 

(HAMMERLE; LANG, 2001; ZITZMANN; NAEF; SCHARER, 1997).  

Em defeitos ósseos horizontais, em humanos, o uso da membrana de 

colágeno associada ao enxerto ósseo possibilitou um aumento significante na 

espessura do rebordo de 3,06 mm para 7,66 mm após 6 meses (VON ARX; BUSER, 

2006) e de 3,2 mm para 6,9 mm após 9 e 10 meses (HAMMERLE et al., 2008), com 

valores semelhantes aos obtidos com membranas de PTFE-e (BUSER et al., 1996). 

Em defeitos ósseos verticais, a ROG com membrana de colágeno possibilitou 

o preenchimento de 83% da área média dos defeitos, em áreas de colocação 

imediata de implantes, demonstrando a previsibilidade da técnica através de uma 

série de 11 casos (LLAMBÉS; SILVESTRE; CAFFESSE, 2007). 

A facilidade de manipulação da membrana, a ausência de necessidade de 

uma segunda etapa cirúrgica, ausência de infecção e baixo percentual de exposição 

da membrana tornaram o uso das membranas de colágeno mais fácil do que o de 

membranas de PTFE-e (FRIEDMANN et al., 2002; MOSES et al., 2005). 

Apesar das vantagens existentes, a membrana de colágeno apresenta 

propriedades mecânicas desfavoráveis (HURZELER et al., 1998) e uma degradação 

precoce, principalmente quando exposta ao meio bucal, o que pode reduzir a 

regeneração óssea (MELLONIG; NEVINS, 1995).  

A literatura mostra que as membranas de colágeno apresentam uma 

degradação de leve à moderada no primeiro e segundo meses após a sua 

colocação, estando ausente ou com degradação severa após 4 meses de avaliação 
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em cães (OWENS; YUKNA, 2001), ou em até 6 meses de avaliação em humanos 

(TAL et al., 2008). 

Ainda com poucos estudos que relacionam as membranas de colágeno aos 

enxertos ósseos para reconstruções externas ao envelope ósseo original, a literatura 

aponta a precoce degradação da membrana de colágeno como o principal 

empecilho para a utilização deste material na técnica de ROG.   

 

 

2.3 Osseointegração e tratamento de superfície 

 

 

A reabilitação de áreas edêntulas sempre motivou inúmeras pesquisas 

científicas na busca de um tratamento que pudesse ser rápido e também, o mais 

próximo à condição natural do paciente. O conceito de osseointegração começou a 

ser definido no final da década de 70 e início da década de 80, com os estudos de 

Branemark et al. (1969, 1977), que demonstraram a integração de implantes de 

titânio em osso, tendo seu sucesso a longo prazo confirmado com os estudos de 

Adell et al. (1990). 

Em 1992, a American Academy of Periodontology definiu osseointegração 

como o contato direto, em nível de microscopia óptica, entre tecido vital e implante. 

Dessa forma, diversos estudos histológicos foram realizados e associados aos 

estudos clínicos, para comprovar a viabilidade da osseointegração de diversos 

modelos de implantes.  

Diversas formas de avaliação da osseointegração foram utilizadas: avaliação 

histológica do contato osso-implante, avaliação da densidade óssea na região das 
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espiras, mensuração do torque necessário para a remoção de um implante, análise 

da freqüência de ressonância e avaliação radiográfica. 

Com o desenvolvimento de implantes com composições, formatos e 

tratamentos de superfície variados, e o aumento das indicações de aplicação dos 

implantes, diversos estudos procuraram definir as variáveis que influenciam a 

aposição óssea na proximidade da superfície do implante.  Em seu estudo, Thomas 

e Cook (1985), concluíram que, dos parâmetros estudados, apenas a rugosidade de 

superfície apresentou um efeito significante na integração do implante. A análise 

histológica mostrou que as superfícies lisas apresentaram diversos graus de 

encapsulamento por tecido conjuntivo denso, enquanto que as superfícies rugosas 

exibiram aposição óssea direta. 

Estudos como os de Carlsson et al. (1988) e Wennerberg et al. (1995) 

definiram que a resistência ao torque para a remoção de implantes osseointegrados 

era maior em implantes de superfícies tratadas e consideradas rugosas, quando 

comparados aos implantes de superfícies lisas. 

Avaliando a porcentagem de osseointegração, através de avaliação 

histométrica, estudos de Buser et al. (1991), Ericsson et al. (1994) e Wennerberg et 

al. (1995), realizados em implantes com diferentes tratamentos de superfície, 

apresentaram, como resultado comum, um maior contato osso-implante nos 

implantes com superfície tratada, quando comparados com os implantes de 

superfície lisa. 

Na mesma época, trabalhos de Martin et al. (1995) e Schwarts et al. (1997), 

demonstraram, in vitro, que os tecidos moles interagiam melhor com superfícies de 

titânio polidas e lisas, enquanto que a osseointegração era favorecida pela superfície 

rugosa, devido a uma aumentada afinidade de osteoblastos a esta superfície e maior 
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produção de matriz extracelular, como demonstrado pelos trabalhos de Bowers et al. 

(1992), Brunette e Chehroudi (1999), Cochran et al. (1998) e Ivanoff et al. (2001, 

2003). 

Mesmo em defeitos intra-ósseos, onde a superfície do implante não estava 

em íntimo contato com a superfície óssea, no período inicial, foi possível observar 

que a osseointegração dos implantes neste tipo de defeito era influenciada pelas 

características de superfície do implante. Após quatro meses de cicatrização, os 

defeitos marginais ao redor dos implantes de superfície rugosa apresentaram um 

preenchimento ósseo substancial e um alto grau de osseointegração, nas duas 

técnicas utilizadas. Por outro lado, a cicatrização ao redor de implantes de superfície 

lisa foi incompleta, havendo a presença de uma zona de tecido conjuntivo entre o 

implante e o tecido ósseo neoformado. 

Com a confirmação de que as superfícies consideradas rugosas permitiam 

um aumento na porcentagem de osseointegração, quando comparadas com as 

superfícies polidas, novos estudos buscaram definir as microcaracterísticas das 

superfícies e as suas relações com moléculas e grupos celulares.  

Implantes com superfície tratada (SLA) apresentaram presença de hidretos de 

titânio (20-40%) sobre sua superfície, diferentemente de implantes usinados 

(TABORELLI et al., 1997). Uma superfície de dióxido de titânio hidroxilada/hidratada 

apresenta maior energia livre de superfície, o que possibilita a aceleração do 

processo de adsorção de moléculas inorgânicas (íons cálcio e fosfato) e orgânicas 

(proteínas, lipoproteínas e peptídeos), facilitando a inserção de osteoblastos à 

superfície dos implantes (FENG et al., 2003; KILPADI; LEMONS, 1994). 

Quanto ao padrão da aposição óssea ao redor dos implantes, a literatura 

mostra que este depende da natureza do recipiente ósseo, da dimensão do espaço 
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entre o implante e a cavidade óssea pré-existente e das propriedades e qualidades 

da superfície do implante (FUTAMI et al., 2000). Quando avaliadas as respostas 

teciduais às superfícies de hidroxiapatita ou de Al2O3, observou-se que a formação 

óssea dirigiu-se da proximidade do implante para o tecido ósseo pré-existente no 

grupo de hidroxiapatita, enquanto que no segundo grupo (Al2O3), o processo 

aconteceu no sentido contrário (SHIRAKURA et al., 2003). 

Estes 2 mecanismos de integração endóssea, foram denominados de 

osteogênese de contato e osteogênese à distância (DAVIES, 2003). 

Com a comprovação da capacidade das superfícies de titânio rugosas em 

favorecer a osseointegração, estudos recentes têm-se voltado para a avaliação do 

contato osso-implante, em períodos precoces de cicatrização óssea. 

Franchi et al. (2007) instalaram 72 implantes em tíbias de ovelhas. Após 2 

semanas, todos os implantes encontravam-se fixados, biologicamente, por um osso 

imaturo neoformado, preenchendo o espaço entre o osso receptor e o implante. A 

espessura desse tecido aumentou através de deposição gradual de osso lamelar em 

forma de fibras paralelas, após 4 semanas. 

Slaets et al. (2007), em estudo em coelhos, observaram o padrão de 

formação óssea ao redor de implantes instalados na tíbia, em períodos de 7, 28 e 42 

dias. Verificaram um equilíbrio na ação de osteoclastos e osteoblastos em 7 dias, 

sendo que, em 28 dias, a ação de osteoblastos foi maior, ocorrendo deposição 

máxima de osteóide durante o experimento. Em 42 dias, observou-se uma intensa 

remodelação óssea e formação de osso neoformado, possivelmente promovendo a 

osseointegração. 

Em 2008, Burgos et al., buscaram descrever os eventos iniciais da integração 

óssea de implantes de titânio com superfícies oxidadas ou usinadas. Através da 
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colocação de 18 implantes, em metáfise de tíbia de coelhas, avaliações foram 

realizadas em 7, 14 e 21 dias, com análise do grau de contato osso-implante e área 

do osso entre as espiras. Os autores puderam concluir que o contato osso-implante 

aumentou com o tempo, sendo maior na superfície tratada, e que os implantes com 

superfícies diferentes apresentaram caminhos diferentes de osseointegração: 

enquanto a formação ocorreu, diretamente, sobre a superfície oxidada, na superfície 

usinada a integração ocorreu por crescimento do osso medular adjacente em 

direção à superfície do implante.  

Em estudo em humanos, Grassi et al. (2006) buscaram avaliar, 

histologicamente, a fase precoce da osseointegração. Através da avaliação de 28 

mini-implantes de superfície usinada, ou tratada por jato de areia e ataque ácido, 

verificaram após 2 meses, maiores valores de contato osso-implante para a 

superfície tratada (42%) em relação à superfície usinada (23%), sem diferenças 

entre a densidade óssea.  

A literatura é vasta em estudos que demonstram a influência das superfícies 

tratadas dos implantes sobre a velocidade e a quantidade de osseointegração, 

porém, poucas são as informações sobre a existência ou não de interferência da 

superfície do implante no processo de reparação de enxertos ósseos. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos deste estudo foram: 

 

1- Avaliar quantitativamente o osso regenerado após técnica de regeneração 

óssea guiada utilizando osso autógeno em bloco e membrana de colágeno. 

2- Analisar o processo de reparação do enxerto ósseo autógeno em bloco ao 

redor de superfícies de implantes usinadas ou tratadas por jato de óxido de 

titânio por um período de até 150 dias. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Seleção dos animais 

 

 

Foram utilizados 60 ratos machos Wistar (rattus norvegicus), com peso 

aproximado de 250 a 300g, originados do biotério do ICB-USP, após aprovação pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (Anexo A). 

 

 

4.2 Superfície dos implantes 

 

 

Foram utilizados implantes de titânio (Sistema INP, São Paulo, Brasil) de 1,5 

mm de diâmetro de cabeça, 1,4 mm de diâmetro de corpo e 2,5 mm de 

comprimento. A característica da superfície dos implantes foi o fator de divisão dos 

animais em dois grupos, sendo: 

 

Grupo U: 30 animais com implantes de superfície totalmente usinada. 

Grupo T: 30 animais com implantes de superfície tratada por jato de óxido de titânio. 
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4.3 Membranas 

 

 

Todos os animais receberam enxerto autógeno em bloco do tipo onlay, 

fixados pelos próprios implantes e recobertos por membrana de colágeno 

bioabsorvível (Bio-Gide, Geistlich Fharmaceutical, Wollhausen, Suíça).  

 

 

4.4 Procedimento cirúrgico 

 

 

A técnica utilizada foi modificada de Jardini, De Marco e Lima (2005). Os 

animais foram anestesiados com Cloridrato de xilazína (Rompum, Bayer S.A., Saúde 

Animal, São Paulo, Brasil) mais Ketamina (Francotar, Vibrac Ind. e Com. LTDA, 

Roseira, Brasil), na proporção de 1:1, sendo administrados 0,2 ml para cada 100 mg 

de peso do animal. Após a anestesia, com o uso de uma lâmina de barbear, foi 

realizada a tricotomia das regiões temporal e parotídeo-massetérica esquerda, e 

frontal bilateral. A anti-sepsia das áreas foi realizada com solução de gluconato de 

clorexidina a 0,12%.  

Uma incisão em meia-lua, paralela ao arco zigomático, próximo ao ângulo da 

mandíbula, foi realizada na pele do animal, permitindo a visualização do músculo 

masseter. O músculo masseter foi divulsionado, permitindo o acesso à tábua óssea 

vestibular da mandíbula (Figura 4.1), com o uso de instrumentais desenvolvidos 

especialmente para esta finalidade.  

As estruturas anatômicas linguais foram deslocadas com o uso de uma 

espátula desenvolvida para esta finalidade. Com o leito receptor exposto, procedeu-
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se o acesso ao leito doador do enxerto. Tanto para a remoção do enxerto ósseo, 

quanto para a realização das perfurações do enxerto e do leito receptor, foi utilizado 

um motor elétrico que permitiu uma velocidade constante de 800 RPM e refrigeração 

com fluxo constante de soro fisiológico estéril. 

Uma incisão linear foi realizada no centro da calvária do animal, expondo o 

osso parietal. Com o auxílio de uma broca do tipo trefina, de 3,5 mm de diâmetro 

interno (Sistema INP, São Paulo, Brasil), um bloco ósseo foi removido, com cuidado 

para não envolver a região da sutura de crescimento sagital e coronal (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.1 – Vista da cortical vestibular da mandíbula 

 

 

 

Figura 4.2 – Enxerto ósseo delimitado, no osso parietal 
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Figura 4.3 – Implante transpassando o enxerto 

 

 

 

Figura 4.4 – Enxerto fixado ao leito por meio do implante 

 

 

 

Figura 4.5 – Membrana de colágeno perfurada 



 40 

 

Figura 4.6 – Membrana posicionada sobre enxerto e implante 

 

       
O enxerto foi perfurado em sua região central, com o uso de uma broca 

helicoidal de 1,2 mm de diâmetro (Sistema INP, São Paulo, Brasil) e acondicionado 

em uma placa de Petri contendo solução fisiológica estéril. 

Para a perfuração da região do ângulo da mandíbula, medidas foram 

realizadas com o uso de uma sonda periodontal, de maneira que a perfuração 

permanecesse equidistante 3 mm tanto da região da chanfradura mandibular, 

quanto da borda mais inferior do corpo da mandíbula.  

Após a perfuração do leito receptor, com o uso da mesma broca helicoidal, o 

enxerto ósseo foi transpassado pelo implante (Figura 4.3), sendo o conjunto enxerto-

implante, posicionado e fixado ao leito receptor, com o uso de uma chave para 

implantes.  

O implante foi travado no leito receptor mantendo o enxerto ósseo justaposto 

ao mesmo e isento de mobilidade (Figura 4.4).  

O recorte da membrana bioabsorvível foi realizado em sua porção oclusiva, 

com um bisturi circular de 6,0 mm de diâmetro interno (Factory Instrumentais 

Cirúrgicos, São Paulo, Brasil) (Figura 4.5). A membrana foi então posicionada sobre 

o conjunto enxerto-implante cobrindo todo o enxerto, sendo estabilizada na cabeça 
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do implante através de uma perfuração feita previamente no centro da mesma com a 

sonda periodontal (Figura 4.6).  

Na área experimental, as suturas foram realizadas por planos, suturando-se 

inicialmente o músculo, com fio 5.0 absorvível de poligalactina 910 (Vicryl, Johnson 

& Johnson, São José dos Campos, Brasil). A pele foi suturada com fio 6.0 de Nylon 

(Ethicon, Johnson & Johnson, São José dos Campos, Brasil), tanto na área doadora 

quanto na área receptora.  

Os animais permaneceram em gaiolas aquecidas até o término do efeito da 

sedação e em seguida foram transferidos para o biotério onde receberam dieta 

pastosa e água à vontade. 

 

 

4.5 Ortotanásia dos animais  

 

 

A ortotanásia dos animais foi realizada em zero hora, 14, 21, 45 e 150 dias. 

Para cada período, a ortotanásia foi realizada nos 6 animais de cada grupo (U e T). 

Para esse procedimento, os animais foram novamente anestesiados, como foi 

descrito anteriormente, sendo em seguida realizada a técnica da perfusão 

transcardíaca. Nesta técnica, o coração do animal foi exposto e o vértice e o átrio 

direito cortados. Imediatamente após, heparina foi injetada (0,1 ml por animal) para 

impedir a coagulação sanguínea e uma cânula, previamente conectada a uma 

bomba de irrigação, foi introduzida na aorta ascendente. Uma solução salina (cloreto 

de sódio a 0,9%) foi inicialmente bombeada, para remoção de todo o sangue do 
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animal e, posteriormente, uma solução de formaldeído a 3,7%, para a fixação do 

animal.  

Seguiu-se com a decapitação do animal e remoção da hemi-mandíbula, 

incluindo a área operada, que foi fixada com formaldeído a 3,7% por mais uma 

semana. Os espécimes foram catalogados. 

 

 

4.6 Processamento histológico 

 

 

Os espécimes receberam processamento histológico para material não-

descalcificado (SCHENK et al., 1994). Após permanecerem 24 horas em água 

corrente, os espécimes foram trimados e desidratados em escala ascendente de 

concentrações alcoólicas. Os espécimes foram incluídos em resina metilmetacrilato 

(Fluka Chemie AG, Buchs, Suíça). Os cortes foram realizados no sentido vestíbulo-

lingual, perpendicular ao enxerto. Secções de 500 µm foram obtidas com um disco 

de diamante (Varicut -50, Leco Instrumente GMBH, Monchengladbach, Alemanha), 

utilizando baixa velocidade e com irrigação constante. Em seguida, as secções 

foram coladas às lâminas de acetato opaco, desgastadas e polidas com o uso de 

uma politriz (Knuth-Rotor-3, Struers, Copenhagen, Dinamarca), até uma espessura 

aproximada de 80 µm e coradas com Azul de Toluidina.  
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4.7 Análise histológica 

 

 

Foram selecionados os cortes centrais de cada peça para a análise qualitativa 

dos diferentes componentes teciduais.  

Utilizamos um microscópio de luz (Axioskop 2 Plus, Carl-Zeiss, GMBH, 

Alemanha), com objetivas que permitiram o aumento de 25 a 400 vezes. A análise 

foi iniciada em pequeno aumento (25 vezes) para que pudéssemos visualizar o corte 

como um todo. Com a ampliação da imagem, realizamos, sistematicamente, a 

análise dos seguintes aspectos dos cortes: características do enxerto ósseo (tipo de 

osso, vitalidade do tecido ósseo, área de reabsorção óssea, substituição e 

neoformação óssea, área do enxerto voltada para a membrana, área do enxerto 

voltada para a interface leito-enxerto e área do enxerto voltada para a superfície do 

implante); em seguida, a interface leito-enxerto, avaliada quanto à presença de 

áreas de tecido conjuntivo interposto, áreas de reabsorção e neoformação óssea, 

integração do enxerto com o leito receptor através da presença de pontes ósseas e 

formação óssea sobre a superfície do implante. Na análise do leito receptor, 

avaliamos o tipo de osso, áreas de reabsorção e neoformação óssea e formação 

óssea sobre a superfície do implante.  

 

 

4.8 Análise histométrica  

 

 



 44 

As mensurações foram realizadas em microscopia de luz, com aumento de 25X, 

utilizando-se uma câmera digital (SV Micro, Sound Vision Inc., Estados Unidos) 

acoplada ao microscópio óptico (Axioskop 2 Plus, Carl-Zeiss, GMBH, Alemanha) e 

um computador (Pentium 4, Intel Brazil, Brasil) com um software Axio Vision 3.0 

(Carl-Zeiss Microlmaging GMBH, Alemanha). As imagens foram capturadas, 

digitalizadas e calibradas no software, sendo posteriormente obtidas as seguintes 

medidas lineares (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Esquema representativo do corte histológico 

 

1. Distância da porção mais lingual da cabeça do implante até a cortical 

vestibular do leito (Média do tamanho do defeito – DO). 

2. Distância da porção mais lingual da cabeça do implante (ponto fixo) até a 

porção mais vestibular do enxerto (FVE). 

3. Distância da porção mais lingual da cabeça do implante (ponto fixo) até a 

porção mais vestibular de osso regenerado (FVOR). 
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4. Distância da porção mais lingual da cabeça do implante (ponto fixo) até a 

porção mais lingual do enxerto ósseo (FLE). 

5. Distância da porção mais vestibular do osso pré-existente até a cortical lingual 

do osso pré-existente (Espessura do leito - EL). 

6. Distância da porção mais vestibular do enxerto ósseo até a porção mais 

lingual na interface enxerto-implante (Espessura do enxerto - EE). 

7. Espessura da interface leito-enxerto (EI). 

8. Espessura de osso regenerado (OR). 

9. Espessura total de tecido ósseo (ETTO). 

10. Osso regenerado vestibularmente ao enxerto ósseo (ORVE). 

Foram ainda obtidos, os seguintes valores percentuais: 

11. Percentual de osso regenerado em relação ao defeito original (POR), onde: 

           POR = OR x 100% 
                              DO 

      Sendo a medida DO considerada a média do grupo zero hora. 

12. Percentual de reconstrução óssea em relação à espessura inicial do leito  

           (PR), onde:                        PR = ETTO x 100 
                  EL 

 
Sendo a medida EL considerada a média do grupo zero hora. 

 

Para a obtenção das medidas supracitadas, consideramos a medida “osso 

regenerado” (OR) como a somatória de enxerto ósseo com osso neoformado. 
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4.9 Análise estatística 

 

 

Para avaliar o efeito do tratamento na regeneração óssea ao longo do tempo, 

foram calculados os valores médios para cada medida linear obtida nos cortes 

histológicos.    

Inicialmente foi verificada a normalidade da distribuição das variáveis pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov, e a homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Levene. Devido a não normalidade dos dados e/ou variâncias não homogêneas, 

foram usados testes não paramétricos. Foram sacrificados diferentes animais em 

cada tempo experimental, portanto, foram utilizados testes para amostras 

independentes. 

 Para verificar se havia diferença entre os grupos e entre os períodos 

experimentais, foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. Quando o 

valor do teste foi significativo (p-valor < 0,05), foi feita uma análise de comparações 

múltiplas (teste de Dunn), com a finalidade de determinar em quais pares se 

encontrava a diferença. 

 Os dados coletados foram registrados em um banco de dados elaborado em 

programa Excel (versão 7.0). A análise estatística foi realizada em programa 

STATISTICA versão 5.1 e programa SPSS para Windows (versão 5.2). 

 Foi utilizado um nível de significância α de 5% em todos os testes estatísticos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Do ponto de vista clínico, não observamos deiscências de sutura, infecção ou 

morte de animais. Os procedimentos transcorreram sem quaisquer problemas. 

Os 60 animais operados originaram 60 peças para processamento 

histológico. Porém, 2 peças (grupo zero hora) sofreram fratura durante o 

processamento histológico. Sendo assim, foram avaliadas, qualitativamente, 58 

lâminas, sendo 29 do grupo de superfície usinada e 29 do grupo de superfície 

tratada.  

 

 

5.1 Análise histológica  

 

 

5.1.1 período de zero hora 

 

 

Observou-se o enxerto estabilizado pelo implante osseointegrado junto ao 

leito receptor (Figura 5.1). As fresas do implante penetravam o enxerto e também o 

leito receptor. Nessas regiões observaram-se áreas de microfraturas no tecido 

ósseo. As microfraturas caracterizavam-se por serem em “galho verde”, mostrando 

“debris” próximos à área e justaposição óssea às fresas e aos passos de rosca 

(Figura 5.2).  
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O enxerto, do ponto de vista microscópico, apresentou-se distanciado do leito, 

em média 150 µm (aproximadamente um passo de rosca, não estando justaposto). 

O enxerto apresentou algumas lacunas com ausência de osteócitos, assim como 

canais vasculares com diversas células em seu interior. A estrutura lamelar das 

corticais apresentou-se bem definida, assim como a região medular da região central 

do enxerto (Figura 5.3). 

 O espaço entre o enxerto e o leito estava preenchido por um coágulo em 

formação, rico em hemácias (glóbulos vermelhos) e fibrina (Figura 5.4). O leito 

apresentou uma superfície regular com uma cortical bem definida e uma região 

medular subjacente com diversos espaços vasculares preenchidos por células 

(Figura 5.5). Podem-se observar áreas de perfurações preparadas no leito receptor 

(Figura 5.6).  
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Figura 5.1 - Fotomicrografia representativa do grupo de zero hora. Observa-se o leito receptor (L), o 

enxerto (E) e a interface leito-enxerto (ILE). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 
25X 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.2 - Aumento maior da interface leito (L) – implante (I) em zero hora. Note a presença de 

debris (*) oriundos de microfraturas (cabeça de seta) e a justaposição do leito à 
superfície do implante (seta). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 100X 

 

 

 

*
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Figura 5.3 - Fotomicrografia representativa do grupo de zero hora. Região do enxerto. Note as 

regiões corticais (EC), com lacunas, sem a presença de osteócitos (setas) e a região 
medular. Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 100X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.4 - Aumento maior da região enxerto (E) e leito (L) em zero hora. Presença de coágulo na 

interface leito-enxerto (ILE). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 100X 
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Figura 5.5 - Fotomicrografia representativa da região do leito receptor em zero hora, onde nota-se a 

cortical (LC) e a região medular (LM) com seus espaços vasculares (setas). Coloração 
Azul de Toluidina. Aumento de 100X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6 - Aumento maior da interface leito-enxerto (ILE) em zero hora. Observe a perfuração 

realizada na cortical do leito receptor (setas). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 
100X 
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5.1.2 período de catorze dias 

 

 

Observou-se intensa formação de osso imaturo a partir do leito receptor 

(Figura 5.7). Essa neoformação óssea, originária do leito, estendeu-se além dos 

limites das bordas laterais do enxerto sob as áreas protegidas pela membrana 

(Figura 5.8). Em algumas lâminas, observou-se formação de osso imaturo entre a 

cortical externa do enxerto e a membrana (Figura 5.9). Na lingual do leito receptor 

também se observou intensa formação de osso imaturo. O osso imaturo neoformado 

mostrou-se em contato com a superfície do implante, demonstrando 

osseointegração nas regiões do leito receptor e da interface enxerto-leito (Figura 

5.10). Nessa fase, observamos contatos osso-implante em áreas de osso pré-

existente, tanto no enxerto quanto no leito, assim como em áreas de osso 

neoformado.  

A membrana mostrou-se recoberta por tecido muscular. A estrutura da 

membrana apresentou-se preservada e mostrou intensa penetração celular (Figura 

5.11). Logo abaixo da membrana observou-se deposição óssea sobre a cortical 

externa do enxerto ósseo. O enxerto ósseo apresentou lacunas esvaziadas e canais 

vasculares repletos de células. A superfície externa e o bordo lateral do enxerto 

apresentaram sinais de reabsorção/neoformação óssea. Pode-se observar 

deposição mineral no interior de alguns canais vasculares do enxerto.  

Na região da interface leito-enxerto, o osso imaturo neoformado apresentou 

trabéculas espessas e osteócitos volumosos. A região da interface apresentou 

muitos vasos e osteoblastos junto às trabéculas de osso imaturo. O leito receptor 

mostrou intensa remodelação nos canais vasculares em seu interior (Figura 5.12). 
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Nas áreas das perfurações realizadas na superfície do leito encontrou-se 

osso neoformado em toda a sua extensão.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7 - Fotomicrografia representativa do grupo de 14 dias.  Observa-se o leito receptor (L) e o 

enxerto (E) e a presença de osso neoformado imaturo (*). Coloração Azul de Toluidina. 
Aumento de 25X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.8 - Aumento maior da região do bordo lateral do enxerto (E) em 14 dias. Observa-se o osso 

neoformado (*) estendendo-se além dos limites desse bordo sob a membrana (M) e o 
leito (L). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 100X 

 

*
*

*
**

*
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Figura 5.9 - Aumento maior da região da cortical externa do enxerto (E) em 14 dias. Nota-se a 

presença de osso imaturo (*) entre o enxerto e a membrana (M). Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 200X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.10 - Fotomicrografia representativa da região da interface leito (L) – implante (I) em 14 dias. 

Presença de osso neoformado imaturo na interface leito-enxerto (*) e osseointegrado à 
superfície do implante na região do leito (cabeça da seta). Coloração Azul de Toluidina. 
Aumento de 200X 

 

 

*

*

*
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Figura 5.11 - Fotomicrografia representativa da região da membrana (M) e cortical do enxerto (E) em 

14 dias. Note a penetração celular na estrutura da membrana (setas). Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 200X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.12 - Aumento maior da interface leito-enxerto (ILE) em 14 dias. Presença de trabéculas 

espessas (*) no osso neoformado imaturo, o qual está delimitado por linha de reversão 
na região da perfuração do leito (setas). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 
100X 

 

 

* *
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5.1.3 período de vinte e um dias 

 

 

No período de 21 dias, na área de osso regenerado, observou-se total 

integração enxerto-leito com a formação de pontes de osso neoformado com 

trabéculas espessadas, entre ambos (Figura 5.13). Sobre a cortical externa do 

enxerto, abaixo da membrana, observou-se osso neoformado em maturação, com 

características de deposição lamelar. O interior do enxerto mostrou avançada 

revascularização e remodelação junto às áreas de canais vasculares (Figura 5.14). 

A ponte de osso neoformado entre o leito e o enxerto mostrou um trabeculado 

espesso e em organização com extenso contato nas superfícies do enxerto e do 

leito receptor.  

O leito apresentou linhas de reversão junto a canais vasculares em seu 

interior, denotando remodelação. A osseointegração pode ser observada em áreas 

de osso neoformado (Figura 5.15), na área de enxerto (Figura 5.16) e na área do 

leito receptor, mas ainda observamos áreas de contato do implante com osso pré-

existente tanto no leito quanto no enxerto.  
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Figura 5.13 - Fotomicrografia representativa da interface leito-enxerto (ILE) em 21 dias. Note a 

presença de ponte de osso neoformado em organização com trabéculas espessadas 
(*). O mesmo apresenta extenso contato com o leito (L) e o enxerto (E).  Coloração 
Azul de Toluidina. Aumento de 100X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.14 - Aumento maior da região do enxerto (E) em 21 dias.  Presença de revascularização e 

remodelação (setas). Note a presença de osso regenerado (OR) em maturação com 
característica de osso lamelar. Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 200X 

 

 

 

*
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Figura 5.15 - Aumento maior na área de osso neoformado na interface leito-enxerto (ILE), em 21 dias, 

demonstrando osseointegração (setas) à superfície do implante (I). Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 200X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.16 - Fotomicrografia representativa da região do enxerto (E) em 21 dias. Note presença de 

osseointegração (setas) à superfície do implante (I). Coloração Azul de Toluidina. 
Aumento de 200X 
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5.1.4 período de quarenta e cinco dias 

 

 

No período de 45 dias, observou-se osso neoformado com trabéculas bem 

espessadas unindo o enxerto ao leito, e osso neoformado envolvendo tanto a parte 

superior do enxerto (vestibular) quanto os seus bordos, denotando continuidade. A 

porção interna do enxerto apresentou lacunas com ausência de osteócitos, assim 

como linhas de reversão junto a canais de reabsorção, evidenciando reabsorção e 

neoformação. Assim, notou-se osso neoformado na porção interna do enxerto 

(Figuras 5.17 e 5.18). 

Junto à superfície do implante notou-se contato osso-implante nas regiões de 

leito (Figura 5.19), de enxerto (Figura 5.20) e de osso regenerado (Figura 5.21). 

Observaram-se diversas áreas onde o osso neoformado interpôs a superfície do 

implante e o enxerto pré-existente. Algumas regiões sugerem uma redução na 

espessura original do leito.  

O osso regenerado apresentou trabeculado espessado e organizado em 

lamelas (Figura 5.22). O osso regenerado envolveu totalmente o enxerto pré-

existente e apresentou-se em continuidade ao leito, resultando em uma espessura 

óssea cerca de três vezes maior que a do leito original.  A espessura total de osso 

em contato com a superfície do implante atingiu até a terceira fresa mais próxima à 

cabeça do implante (Figura 5.23). 
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Figura 5.17 - Fotomicrografia representativa da região da interface leito-enxerto (ILE) em 45 dias. 

Note o osso neoformado (ONF) unindo o leito (L) ao enxerto (E) e a presença de linhas 
de reversão (cabeça de seta) e canais de reabsorção (*). Há presença de osso 
regenerado (OR) envolvendo a parte superior do enxerto. Coloração Azul de Toluidina. 
Aumento de 100X 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.18 - Fotomicrografia representativa da região do bordo lateral do enxerto (E), em 45 dias, 

demonstrando o osso regenerado (OR) envolvendo o mesmo (setas).  Coloração Azul 
de Toluidina. Aumento de 100X 
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Figura 5.19 - Aumento maior da região do leito (L) em 45 dias. Presença de contato osso-implante 

(seta). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 200X 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.20 - Aumento maior da região do enxerto (E), em 45 dias, onde nota-se a osseointegração 

(setas) à superfície do implante (I). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 200X 
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Figura 5.21 - Aumento maior da região do osso regenerado (OR) vestibularmente ao enxerto (E) em 

45 dias. Observe a osseointegração (setas) à superfície do implante. Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 200X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.22 - Fotomicrografia da região do osso regenerado (OR), em 45 dias, apresentando 

trabeculado espessado e organizado em lamelas, ao redor da borda do enxerto (E). 
Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 200X 
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Figura 5.23 - Fotomicrografia representativa do grupo de 45 dias. Note o osso regenerado (OR) 

envolvendo totalmente o enxerto (E) e em continuidade com o leito (L). Coloração Azul 
de Toluidina. Aumento de 25X 
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5.1.5 Período de cento e cinqüenta dias 

 

 

No período de 150 dias, observou-se regeneração óssea recobrindo 

totalmente a cabeça do implante (Figura 5.24). O osso neoformado apresentou-se 

maduro, mostrando linhas de reversão e organização em lamelas com diversos 

osteócitos no seu interior. As áreas de contato do osso neoformado com o enxerto 

mostraram áreas de reabsorção-neoformação óssea, onde já se podia observar 

osso neoformado maduro (Figura 5.25). O interior do enxerto mostrou extensas 

áreas de reabsorção-neoformação, assim como áreas de osso pré-existente com 

lacunas sem a presença de osteócitos (Figura 5.26). A espessura total de osso 

regenerado atingiu cerca de duas vezes a espessura original do enxerto, mostrando 

a região do leito com tênue espessura e, em alguns lugares, totalmente reabsorvida 

(Figura 5.24). 

 Observou-se assim, que a nova estrutura óssea formou-se, praticamente, 

apenas pelo osso regenerado. O osso regenerado mostrou extensas áreas de 

contato osso-implante tanto junto às estruturas de enxerto pré-existente (Figura 

5.27) quanto na região da interface leito-enxerto (Figura 5.28) ou ainda sobre a 

cabeça do implante (Figura 5.29). Numa visão panorâmica observou-se, em alguns 

espécimes, que a posição da tábua óssea modificou-se no sentido vestibular ou da 

cabeça do implante (Figura 5.30). Áreas com linhas de reversão sugerem a 

continuidade da remodelação nesta fase (Figura 5.31).   
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Figura 5.24 - Fotomicrografia representativa do grupo de 150 dias. Note o osso regenerado (OR) com 

cerca de duas vezes a espessura do enxerto (E) e cobrindo totalmente a cabeça do 
implante (I). O leito apresenta-se reabsorvido. Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 
25X 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.25 - Aumento maior da região da cortical externa do enxerto (E) em 150 dias. Presença de 

osso regenerado (OR) maduro com organização em lamelas (*) e linhas de reversão 
(seta). Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 100X 
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Figura 5.26 - Fotomicrografia representativa do interior do enxerto (E), em 150 dias, mostrando 

extensas áreas de reabsorção-neoformação (*). Observe a presença de osso pré-
existente com lacunas sem a presença de osteócitos (setas). Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 200X 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.27 - Aumento maior da região do enxerto (E) em 150 dias. Visualize a extensa área de 

contato (setas) do osso regenerado (OR) com o implante (I) e com o enxerto (E). 
Coloração Azul de Toluidina. Aumento de 400X 
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Figura 5.28 - Aumento maior da região da interface leito–enxerto em 150 dias.  Observe a presença 

de contato (setas) do osso regenerado (OR) com a superfície do implante (I). Coloração 
Azul de Toluidina. Aumento de 400X 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.29 - Fotomicrografia representativa do osso regenerado (OR) em 150 dias. Note o contato 

secundário de novo osso (setas) com a superfície do implante (I). Coloração Azul de 
Toluidina. Aumento de 400X 
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Figura 5.30 - Fotomicrografia representativa do grupo de 150 dias. Observe a mudança de posição do 

tecido ósseo (O) em direção à cabeça do implante (I). Coloração Azul de Toluidina. 
Aumento de 100X 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.31 - Aumento maior das regiões de osso regenerado (OR) e enxerto (E) em 150 dias. 

Observe a presença de linhas de reversão (setas) e área de reabsorção. Coloração 
Azul de Toluidina. Aumento de 400X 
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5.2 Análise histométrica e análise estatística 

 

 

Para a análise quantitativa, foram realizadas medidas lineares próximas à 

superfície do implante. Foram consideradas duas áreas de avaliação para cada 

corte histológico: lado direito à superfície do implante e lado esquerdo à superfície 

do implante. Todas as medidas foram mensuradas em ambos os lados de um corte 

histológico e a média desses valores realizada para este corte. Em seguida, foi 

obtida a média para cada grupo experimental em cada um dos períodos avaliados. 

Foi possível realizar as análises em 45 lâminas. Nas 13 lâminas restantes, observou-

se uma intensa reabsorção dos tecidos ósseos ao redor da superfície do implante. 

Dessas 13 lâminas, 4 pertenciam ao grupo de 14 dias (sendo 3 lâminas 

representativas do grupo U e 1 lâmina representativa do grupo T), 5 pertenciam ao 

grupo de 21 dias (sendo 4 lâminas representativas do grupo U e 1 representativa do 

grupo T), e 4 lâminas pertenciam ao grupo de 45 dias (sendo 2 representativas do 

grupo U e 2 representativas do grupo T).  

No período de 150 dias não foi possível identificar o limite entre osso 

regenerado e osso pré-existente da mandíbula, em alguns cortes histológicos, 

devido à integração do osso neoformado. O mesmo ocorreu em um corte histológico 

do período de 45 dias. Por esse motivo, na avaliação de algumas medidas lineares, 

dependentes dessa delimitação, o valor de “N” apresentou-se reduzido ou 

inexistente. 

Inicialmente, foram obtidas as médias para o tamanho do defeito ósseo (DO) 

(Tabela 5.1).  
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Tabela 5.1 – Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação à medida DO 
(tamanho do defeito ósseo) em µm 

 

 

 

De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, não havia diferença entre os grupos 

e tempos experimentais com relação à média do tamanho do defeito. 

Por não haver diferença estatisticamente significante entre os períodos, os 

valores médios em zero hora foram padronizados como os valores representativos 

do tamanho do defeito neste estudo experimental. 

Os resultados mostraram a padronização da técnica, uma vez que não houve 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimentais no período 

de zero hora para as medidas de espessura do leito (EL), espessura do enxerto 

(EE), espessura da interface leito-enxerto (EI), distância do ponto fixo à face 

vestibular (FVE) ou a face lingual do enxerto (FLE) e tamanho do defeito ósseo 

(DO). Esses resultados podem ser visualizados na tabela 5.2. 

 

 

 

 

N Média DP N Média DP 

0 HORA 5 604,13 65,89 5 585,90 95,68 

14 DIAS 3 608,00 73,91 5 673,16 97,92 

21 DIAS 2 590,31 127,66 5 558,13 60,40 

45 DIAS 4 603,76 89,06 4 658,24 91,45 

150 DIAS*  -  -   -  -  -  -

U T 

P (Kruskal-Wallis) = 0,720 - nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos e tempos 
experimentais.   * Em 150 dias não foi possível realizar esta medida, pois não houve delimitação adequada do 
leito pré-existente. 
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Tabela 5.2 – Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação às medidas EL, 
EE, EI, FVE, FLE e DO no período de zero hora, em µm 

 

 

Na tabela 5.3 nota-se que a espessura do enxerto foi afetada pelo tipo de 

superfície de titânio e pelo tempo. De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, houve 

diferença entre os grupos e tempos experimentais com relação à média de 

espessura do enxerto (p=0,048). O teste de Dunn detectou diferença entre os grupos 

U e T após período 150 dias (p=0,003), onde os valores médios foram de EE-U150 = 

407,71 µm e de EE-T150 = 338,25 µm. No grupo U houve diferença significativa 

entre o início do estudo (EE-U0 = 379,89 µm) e período de 45 dias (EE-U45 = 

440,14 µm) (p=0,02). No grupo T foi verificada diferença significativa entre os 

períodos de 14 dias (EE-T14 = 393,94 µm) e 150 dias (EE-T150 = 338,25 µm) 

(p=0,02) e entre os períodos de 45 (EE-T45 = 396,84 µm) e 150 dias (EE-T150 = 

338,25 µm) (p=0,02). Observa-se que há uma tendência a uma discreta perda de 

espessura do enxerto no período final do experimento, sendo este maior para o 

grupo T aos 150 dias. 

 

Média DP Média DP p(Kruskal-Wallis)* 

EL 257,29 48,27 243,57 63,59 0,07 

EE 379,89 30,71 368,32 35,85 0,05 

EI 136,22 65,59 144,31 107,66 0,33 

FVE 87,95 14,40 72,87 13,19 0,73 

FLE 467,91 28,95 441,59 28,22 0,33 

DO 604,13 65,89 585,90 95,68 0,72 

U (N = 5) T (N = 5) 

* Nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos U e T. 
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Tabela 5.3 – Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação à medida EE 
(espessura do enxerto) em µm 

 

Na tabela 5.4, observamos que a distância da cabeça do implante à porção 

mais vestibular do enxerto (FVE) não mostrou diferenças entre os grupos ou entre 

os períodos analisados, o que reforça a padronização do estudo. 

Ainda observamos, já aos 21 dias, osso regenerado vestibular ao enxerto 

(ORVE), na direção da cabeça do implante, que continua a aumentar até os 150 dias 

para ambos os grupos (U e T). 

 

Tabela 5.4 – Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação às medidas FVE 
(distância da porção mais lingual da cabeça do implante até a porção mais vestibular do 
enxerto ósseo) e ORVE (espessura de osso regenerado vestibularmente ao enxerto 
ósseo) em µm  

N Média DP N Média DP N Média DP N Média DP

0 HORA 5 87,95 14,40  -  -  - 5 72,87 13,19  -  -  -

 

14 DIAS 3 80,95 10,66  -  -  - 5 103,70 65,83   -  -  -

21 DIAS 2 85,25 23,79 1 43,28  - 5 78,63 33,97 4 135,44 112,85

45 DIAS 4 88,97 11,51 3 199,07 66,29 4 68,62 25,93 4 116,03 73,68

150 DIAS 6 126,52 113,27 6 467,23 109,24 6 97,43 62,15 6 486,50 107,04

FVE : P (Kruskal-Wallis) = 0,730 e ORVE: P (Kruskal-Wallis) = 0,06 - nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos e
tempos experimentais.                                                                         

U T
FVE ORVE FVE ORVE

 

N Média DP N Média DP 

0 HORA 5 379,89B 30,71 5 368,32 35,85 

14 DIAS 3 385,25 14,17 5 393,94C 16,48 

21 DIAS 2 392,35 31,37 5 375,48 35,07 

45 DIAS 4 440,14B 88,64 4 396,84D 33,52 

150 DIAS 6 407,71A 26,37 6 338,25ABCD 35,07 

U T 

P (Kruskal-Wallis) = 0,048 - diferença estatisticamente significante entre os grupos e tempos experimentais. P 
(Dunn): A  p = 0,003; B  p =0,02; C  p = 0,02; D  p = 0,02, onde letras iguais indicam diferenças entre as médias.
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Quando comparamos as medidas de osso regenerado às médias de defeito 

ósseo inicial, observamos que estas variaram de 91% (aos 21 dias) a 120% (aos 45 

dias) para o grupo U e de 108,50% (aos 21 dias) a 92,75% (aos 45 dias) para o 

grupo T (Tabela 5.5), sem diferença entre os grupos ou entre os tempos analisados. 

 

Tabela 5.5 - Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação à medida POR 
(percentual de osso regenerado vestibularmente ao leito) em µm 

 

 

 

Na tabela 5.6 observamos que a espessura total de tecido ósseo (ETTO) 

variou de 992,79 µm a 1254,40 µm para o grupo U, no período de 14 dias a 150 

dias, enquanto o grupo T mostrou valores variando de 936,70 µm a 1141,85 µm no 

mesmo período, sem qualquer diferença estatística entre os grupos ou períodos 

experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

N Média DP N Média DP 

21 DIAS 1 91,00  - 4 108,50 19,12 

45 DIAS 3 120,00 12,12 4 92,75 16,92 

150 DIAS*  -  -  -  -  -  -

U (%) T (%) 

P (Kruskal-Wallis) = 0,08 - nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos e tempos 
experimentais.   * Em 150 dias não foi possível delimitar adequadamente o leito pré-existente. 
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Tabela 5.6 – Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação à medida ETTO 
(espessura total de tecido ósseo) em µm  

 

 

 

A tabela 5.7 mostra que a espessura total de tecido ósseo alcançou ao redor 

de 2 vezes o tamanho do defeito original (DO-U = 604,13 µm a ETTO-U = 1254,50 

µm; DO-T = 585,9 µm a ETTO-T= 1141,66 µm) para ambos os grupos e sem 

diferenças estatísticas. 

Quando a ETTO foi comparada à espessura média do enxerto (EE-U = 

379,89 µm e EE-T = 368,32 µm) o ganho ósseo alcançou cerca de 3 vezes sua 

espessura original, sem diferenças entre os grupos. 

Na comparação de ETTO com a espessura média do leito (EL-U = 257,29 µm 

e EL-T = 243,17 µm) observamos que o ganho ósseo atingiu 4,8 e 4,6 vezes a 

média original de espessura do leito, sem diferença entre os grupos.  

 

 

 

 

N Média DP N Média DP 

0 HORA  -  -  -  -

14 DIAS 3 992,79 68,97 5 936,70 66,77 

21 DIAS 2 912,23 110,65 5 933,33 187,08 

45 DIAS 4 1084,60 171,75 4 1105,46 221,82 

150 DIAS 6 1254,40 113,19 6 1141,85 177,59 

U T 

P (Kruskal-Wallis) = 0,48 - nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos e tempos 
experimentais 
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Tabela 5.7 – Média (M), desvio padrão (DP) e comparação dos grupos U e T em relação às medidas 
DO, EE, EL em zero hora e ETTO em 150 dias (espessura total de tecido ósseo) em µm 

 
U (µm) T (µm)

N M DP N M DP
DO 604,13 65,89 585,9 95,68

EE 379,89 30,71 368,32 35,85

EL 257,29 48,27 243,57 63,59

150 DIAS ETTO 6 1254,5 113,17 6 1141,66 177,49

5 50 HORA
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este trabalho dá seqüência a uma linha de pesquisa da Disciplina de 

Periodontia do Departamento de Estomatologia da FOUSP, que teve início com o 

trabalho de Jardini, De Marco e Lima (2005), cujo objetivo foi estabelecer o padrão 

de formação óssea utilizando enxertos ósseos autógenos em bloco, associados ou 

não à membrana de PTFE-e. Com o sucesso do modelo cirúrgico implantado, um 

segundo trabalho foi realizado por De Marco, Jardini e Lima (2005), no qual se 

estudou o processo de revascularização do enxerto no mesmo modelo, em razão da 

importância da nutrição, como fonte de células osteogênicas, para propiciar o 

aumento de volume e a neoformação óssea verificada histologicamente.  

No estudo presente, propusemo-nos a estudar o padrão de reparação do 

enxerto autógeno, em bloco do tipo onlay, ao redor de implantes com diferentes 

tratamentos de superfície e verificar, quantitativamente, o osso regenerado após 

técnica de Regeneração Óssea Guiada com membranas bioabsorvíveis de 

colágeno. 

Verificamos que houve uma possível influência da superfície do implante no 

padrão de reparação do enxerto, pois este apresentou uma espessura 

significativamente menor para o grupo T em relação ao grupo U, no período de 150 

dias. Colnot et al. (2007) demonstraram em seu estudo, que a presença da 

superfície do implante ao redor de áreas ósseas, em estágios iniciais de reparação, 

acelera a diferenciação de células periimplantares em osteoblastos, acelerando a 

remodelação da matriz do novo osso. Uma superfície, considerada rugosa, tende a 

favorecer essa diferenciação devido à maior afinidade dos osteoblastos a este tipo 
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de superfície e maior produção de matriz extracelular, em relação à superfície 

usinada (BRUNETTE; CHEHROUDI, 1999; IVANOFF et al., 2001, 2003). 

 Em relação ao osso regenerado, pudemos observar que a técnica de ROG, 

com membranas de colágeno, permitiu um crescimento significativo de osso 

regenerado neste modelo experimental. Houve incorporação do enxerto ósseo e 

completo preenchimento do defeito pré-existente, gerando o aumento da espessura 

final do tecido ósseo. Este resultado está de acordo com outros estudos 

experimentais em ratos, que aplicaram a técnica de ROG com membranas 

reabsorvíveis (KOSTOPOULOS; KARRING, 1994a) ou não-reabsorvíveis (DONOS; 

KOSTOPOULOS; KARRING, 2002a; JARDINI; DE MARCO; LIMA, 2005). 

Kostopoulos e Karring, 1994a, observaram um preenchimento médio de 50% do 

defeito ósseo após ROG com membrana reabsorvível de polihidroxibutirato. Jardini, 

De Marco e Lima, 2005, obtiveram um ganho de tecido ósseo de  55% além da  área 

do enxerto ósseo, em 45 dias, após ROG com membrana de PTFE-e associada ao 

enxerto autógeno em bloco. No nosso estudo, a espessura final do tecido ósseo 

alcançou cerca de  4,7 vezes a espessura original do leito, após 150 dias. 

Em zero hora, notamos que o enxerto bicortical de estrutura lamelar estava 

estabilizado pelo implante, porém, não justaposto ao leito. A interface leito-enxerto 

era rica em hemácias e fibrina e o leito, de corticais bem definidas, e com áreas de 

perfuração na cortical externa, apresentava espaços vasculares preenchidos por 

células na região medular. Em nosso estudo, 4 perfurações foram realizadas na 

cortical do leito hospedeiro, ao redor de uma perfuração central lado a lado do leito 

para a fixação do implante. De acordo com a literatura, a incorporação do enxerto 

difere com o tipo de preparação do leito, sendo que a integração do enxerto ao leito 

tende a ser mais significante quando este é perfurado ou decorticalizado, devido à 
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maior presença de vasos sanguíneos na região (DE CARVALHO; 

VASCONCELLOS; PI, 2000; DE MARCO; JARDINI; LIMA, 2005). 

Aos 14 dias, observamos a formação de osso imaturo a partir do leito, 

principalmente na região das perfurações, estendendo-se além das bordas laterais 

do enxerto e bordas linguais do leito, o que está de acordo com Jardini, De Marco e 

Lima, 2005, que observaram penetração vascular do enxerto nas áreas de 

perfuração, nos bordos do enxerto e na interface com o leito, nos espécimes 

recobertos por membrana de PTFE-e, e De Marco, Jardini e Lima, 2005, que 

notaram que a revascularização do enxerto, no grupo com membrana, após 7 dias, 

deriva de vasos provenientes do leito. Notamos ainda, presença de contato 

secundário entre osso imaturo e a superfície do implante nas áreas do leito e na 

interface leito-enxerto, assim como presença de contato de osso pré-existente com a 

superfície do implante nas áreas do enxerto. Em seu estudo, aos 15 dias, Donos, 

Kostopoulos e Karring (2002a) observaram uma camada de tecido conjuntivo entre o 

micro-implante e o enxerto ósseo e entre este e o leito mandibular, no grupo do 

enxerto ósseo coberto por membrana de PTFE-e. 

Em 21 dias, Jardini, De Marco e Lima, 2005, notaram neoformação de osso 

imaturo além dos limites do enxerto, totalmente integrado às suas bordas laterais e 

unindo o enxerto ao leito, sob a membrana de PTFE-e. Neste período, observamos 

total integração enxerto-leito com a formação de pontes, de osso neoformado com 

trabéculas espessadas, entre ambos. Sobre a cortical externa do enxerto, abaixo da 

membrana, observamos osso regenerado em maturação, com características de 

deposição lamelar, mostrando uma aceleração do processo de neoformação em 

relação aos estudos de Donos, Kostopoulos e Karring (2002a). Nesse estudo, os 

autores observaram, em 30 dias, presença de osso imaturo com fino trabeculado e 
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largos espaços medulares, acima da cortical externa do enxerto. Ainda aos 21 dias, 

pudemos observar uma maior quantidade de contato secundário entre osso 

neoformado e superfície do implante nas áreas do leito, na interface leito-enxerto e 

também na região do enxerto. 

Aos 45 dias o enxerto continua sendo substituído, apresentando osso 

neoformado em seu interior, sendo completamente envolvido, externamente, pelo 

osso regenerado organizado em lamelas, e em continuidade com o leito, gerando 

aumento da espessura óssea final. Esta observação está de acordo com a literatura 

(BURCHARDT 1983; ENNEKING et al., 1975; JARDINI; DE MARCO; LIMA, 2005). 

Entre a superfície do implante e a borda lateral do enxerto pré-existente, 

observamos diversas áreas de osso neoformado interposto. 

Aos 150 dias a espessura óssea total está aumentada em relação ao período 

inicial. A estrutura óssea apresenta extensas áreas de contato osso-implante 

secundário, e é praticamente formada apenas por osso regenerado, devido à 

redução ou ausência do leito original, notando-se uma vestibularização do tecido 

ósseo, em relação à sua posição original. Em seu estudo, Donos, Kostopoulos e 

Karring (2002a), não conseguiram definir o limite entre o enxerto e o tecido 

neoformado, em período de 180 dias. No estudo presente, esse limite foi verificado 

em ambos os grupos, para todos os espécimes avaliados no período de 150 dias, 

apesar das extensas áreas de reabsorção-neoformação presentes no enxerto. 

Notamos que o padrão de reparação do enxerto ósseo autógeno, após técnica de 

ROG com o uso de membranas de colágeno bioabsorvíveis, assemelha-se ao 

padrão demonstrado pela literatura após ROG com o uso de membranas não 

absorvíveis de PTFE-e. (DONOS; KOSTOPOULOS; KARRING, 2002a; De MARCO; 

JARDINI; LIMA, 2005; JARDINI; DE MARCO; LIMA, 2005). 
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Através da análise quantitativa, notamos uma padronização da metodologia 

desenvolvida, pois não foram observadas diferenças significativas entre os grupos U 

e T, em relação às medidas analisadas no período de zero hora para as medidas de 

espessura do leito (EL-U = 257,29 µm e EL-T = 243,57 µm), espessura do enxerto 

(EE-U = 379,89 µm e EE-T 368,32 µm) e espessura da interface leito-enxerto (EI-U 

= 136,2 µm e EI-T = 144,31 µm). Notamos ainda, ausência de diferença 

estatisticamente significante para o tamanho do defeito ósseo (DO) e para a 

distância da porção mais lingual da cabeça do implante – ponto fixo – até a porção 

mais vestibular do enxerto ósseo (FVE), entre os períodos analisados. 

Quando avaliamos a espessura do enxerto entre os períodos, notamos que a 

característica da superfície do implante pode ter influenciado o processo de 

substituição do mesmo. A análise estatística confirma uma reabsorção mais 

acentuada do enxerto no grupo T, em 150 dias (EE-U = 407,71 µm e EE-T = 338,25 

µm). A literatura mostra que a reabsorção da superfície do enxerto deve ocorrer para 

que haja o início da sua revascularização, propiciando sua posterior substituição e 

remodelação (BURCHARDT, 1983). A superfície tratada, por apresentar um grau de 

rugosidade moderado, pode ter estimulado o início do processo de substituição, uma 

vez que acelera a formação do contato direto entre osso e implante.  

Ao mesmo tempo, a reabsorção do enxerto com ausência de sua total 

substituição, deixa claro que o processo de remodelação ainda não terminou aos 

150 dias, apesar do enxerto apresentar-se completamente englobado por osso 

regenerado. 

Em 21 dias, notamos a presença de osso regenerado vestibularmente ao 

enxerto (ORVE), em ambos os grupos, próximo à superfície do implante. 

Estatisticamente, não observamos diferença na espessura de ORVE entre os 
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períodos, o que se deve, possivelmente, aos elevados valores dos desvios padrões 

e ao reduzido valor de N, nos períodos de 21, 45 e 150 dias. Ao compararmos os 

valores médios entre os períodos de 21 e de 150 dias, notamos uma tendência ao 

aumento do osso regenerado vestibular ao enxerto para os grupos U (ORVE –21 = 

43,28 µm e ORVE-150 = 467,23 µm) e T (ORVE-21 = 78,63 µm e ORVE-150 = 

486,50 µm). Em 45 e 150 dias notamos presença de osso regenerado 

vestibularmente ao ponto fixo pré-estabelecido e muitas vezes recobrindo totalmente 

a cabeça do implante. 

Ainda aos 21 dias, o defeito ósseo, que é cerca de 2 vezes maior que a 

espessura original do leito, apresenta-se preenchido por pontes de tecido ósseo 

imaturo na interface leito-enxerto, pelo enxerto, em nítido processo de remodelação, 

e pelo osso regenerado, vestibular ao enxerto. A regeneração óssea neste período 

já é igual ou maior, que o defeito ósseo original, sem diferença entre os grupos U e 

T. O percentual de osso regenerado vestibularmente ao leito variou de 91% a 120% 

(grupo U) e de 108,50 µm a 92,75 µm (grupo T) entre 21 e 45 dias, sem diferenças 

entre os grupos e períodos.  

Os resultados do presente trabalho mostraram que a espessura total de 

tecido ósseo já havia sido alcançada no período de 14 dias. Neste período já 

observamos formação de osso imaturo a partir do leito, estendendo-se além das 

bordas laterais do enxerto, e lingualmente ao leito, assim como trabéculas 

espessadas de osso imaturo na interface leito-enxerto, unindo as duas estruturas 

ósseas, com presença de muitos vasos e osteoblastos. A espessura total de tecido 

ósseo variou de 992,79 µm a 1254,40 µm para o grupo U e de 936,70 µm a 1141,85 

µm para o grupo T no período de 14 a 150 dias, porém, sem qualquer diferença 

estatística entre os grupos ou períodos experimentais. Uma vez que os valores de N 
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são reduzidos e os valores dos desvios padrões são elevados, consideramos que há 

uma tendência ao aumento da espessura óssea com o passar do tempo, assim 

como da maturação do osso regenerado, ainda em remodelação, denotando uma 

organização de aspecto lamelar. 

A presença de osso neoformado, lingualmente ao leito, aumentou de 14 para 

21 dias e sofreu redução de sua espessura, de 21 para 150 dias. Esse padrão 

assemelha-se a formação do calo ósseo em área de fratura. O calo ósseo apresenta 

um crescimento periosteal e um crescimento endosteal. O crescimento periosteal é 

mais extenso na fase inicial da reparação, sendo reduzido, posteriormente, após 

consolidação da união das bordas da fratura (SCHELL et al., 2006). Podemos 

considerar a existência de uma área de fratura, em nosso estudo na região da 

perfuração do leito, que foi estabilizada pela presença do implante. Nesta região, 

notados aos 14 e 21 dias, uma maior quantidade de tecido ósseo neoformado 

imaturo de origem periosteal, próximo à superfície do implante. Nos períodos mais 

avançados, notamos que o osso torna-se mais lamelar e que sofre uma redução do 

seu volume. 

  Correlacionando a espessura total de tecido ósseo (ETTO), no grupo de 150 

dias com o tamanho inicial do defeito (DO), notamos que esta alcançou cerca de 2 

vezes o DO para ambos os grupos, sem diferenças estatísticas (DO-U = 604,13 µm 

a ETTO-U = 1254,50 µm; DO-T = 585,90 µm a ETTO-T = 1141,66 µm). 

Quando correlacionamos a ETTO final com a espessura média do enxerto, 

verificamos que o ganho ósseo alcançou cerca de 3 vezes sua espessura original, 

sem diferença entre os grupos (EE-U = 379,89 µm e EE-T = 368,32 µm). 

Quando correlacionamos a ETTO final à espessura média do leito, 

observamos que o ganho ósseo atingiu cerca de 4,8 (grupo U) e 4,6 (Grupo T) vezes 
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a média original da espessura do leito, sem diferença entre os grupos. Fica evidente 

o potencial da técnica de ROG, com o uso de membranas de colágeno absorvíveis, 

associadas a enxerto autógeno em bloco, neste modelo experimental, o que está de 

acordo com a literatura (HAMMERLE et al., 2008; LLAMBÉS; SILVESTRE; 

CAFFESSE, 2007; VON ARX; BUSER, 2006).  

Quando analisamos a relação do tecido ósseo com a superfície do implante, 

notamos que em zero hora as fresas do implante penetravam o enxerto e também o 

leito receptor e que haviam áreas de microfraturas em “galho verde” e justaposição 

óssea às fresas e aos passos de rosca. Já aos 14 dias, notamos a presença de 

contato secundário entre osso e implante, com presença de osso imaturo entre o 

implante e a superfície de osso pré-existente, a qual aumentou nos períodos 

seguintes, para as duas superfícies. Altos níveis de contato osso-implante foram 

observados para ambos os grupos aos 150 dias. Exceto por uma maior redução na 

espessura do enxerto, no período de 150 dias para o grupo de superfície tratada, 

não existiram diferenças estatisticamente significantes entre as duas superfícies em 

relação às outras medidas avaliadas.  

Ao analisarmos a posição da estrutura óssea inicial com a encontrada em 150 

dias, verificamos uma tendência à vestibularização da tábua óssea. Inicialmente, a 

estrutura óssea encontrou-se posicionada entre a primeira e a terceira espira dos 

implantes, com o leito mandibular posicionado perpendicularmente à superfície do 

implante, em toda a sua extensão. No período final de avaliação, notamos que a 

estrutura óssea encontrava-se entre a cabeça do implante (ou acima desta) e entre 

a segunda ou terceira espira do implante, apenas próximo à superfície do mesmo.  

Quando a avaliação da posição do tecido ósseo foi realizada a uma distância 

maior da superfície do implante, notamos a vestibularização do posicionamento do 
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tecido ósseo, em relação ao período inicial. Observamos uma nítida reabsorção do 

leito mandibular original. Em um modelo experimental semelhante, no qual avaliaram 

as alterações do tecido ósseo através de microradiografias e de tomografias 

computadorizadas, Gielkens et al. (2008) notaram que a diminuição da 

radiodensidade vista nos exames foi resultado da perda de volume do osso 

hospedeiro e, provavelmente da diminuição da densidade do enxerto, em períodos 

de 12 semanas. Para os autores, a reabsorção do leito, neste modelo, pode ter sido 

causada por uma atividade osteoclástica mais elevada no osso mandibular, devido à 

revascularização aumentada gerada pelas perfurações corticais no leito. Salata, 

Rasmusson e Kahnberg (2002) consideraram que enxertos predominantemente 

corticalizados cobertos por membranas podem ser menos susceptíveis à 

revascularização e podem depender de prévia reabsorção do leito para se tornarem 

vascularizados e sofrerem remodelação, o que está de acordo com De Marco, 

Jardini e Lima (2005). 

A vestibularização do tecido ósseo pode também ser em função de uma 

adaptação da estrutura óssea às novas linhas de distribuição de forças na região, 

possivelmente induzidas pela presença do enxerto e do implante (DHERT et al., 

1998). 

Das 58 lâminas obtidas, 13 não puderam ser utilizadas para análise 

quantitativa, pois apresentaram uma reabsorção tanto do enxerto quanto do leito, 

próxima à superfície do implante, impossibilitando a realização das medidas 

lineares. Das 13 lâminas afetadas pela reabsorção, 9 pertenciam ao grupo U e 4 ao 

grupo T. Essa redução à metade das lâminas afetadas no grupo T pode ser reflexo 

da interferência que a superfície tratada impõe sobre as células osteogênicas. 

Mesmo diante de um reduzido aporte vascular, pode ter havido um estímulo às 
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células nesta região, pela presença da superfície tratada, o que possibilitou a 

proliferação celular e a deposição de matriz óssea.  

 Esse processo de reabsorção, notado principalmente nos períodos de 14 e 

21 dias, não demonstrou ser de origem infecciosa, pois não foram encontradas 

características de tecido contaminado e também não houve aumento da reabsorção 

com o passar do tempo, em direção às áreas mais distantes do implante. As 

características e a extensão da reabsorção foram semelhantes entre os períodos 

envolvidos.  

Após a colocação do implante, segue-se uma seqüência de eventos: 

formação de coágulo sanguíneo, reabsorção óssea e formação óssea. Os eventos 

iniciais do processo de reparação óssea estão associados à intensa atividade 

osteoclástica (SCHELL et al., 2006), sendo o processo de reabsorção do osso 

cortical maior do que no osso esponjoso, ao redor do implante, independentemente 

do tipo de implante utilizado (DHERT et al., 1998). Branemark et al. (1997) 

observaram em ratos, aos 14 dias, uma redução do torque máximo necessário para 

a remoção do implante. Dhert et al. (1998), notaram entre 3 e 28 dias, uma redução 

no contato osso-implante, confirmando a presença de um crítico período pós-

operatório, em relação à estabilidade do implante, caracterizado pela acentuada 

reabsorção óssea ao redor da superfície do implante. Esse processo de reabsorção 

no osso cortical pode ser aumentado por pressão excessiva exercida pelo implante. 

 Acreditamos que a pressão exercida pelo implante, no momento da fixação 

do enxerto ao leito, possa ter contribuído para uma maior extensão da reabsorção 

óssea ao redor do implante, devido à isquemia dos tecidos adjacentes e à necrose 

óssea, havendo uma preservação do tecido ósseo mais distante ao implante. Essa 

hipótese está de acordo com Gielkens et al. (2008) e com Bashutski, D’Silva e Wang 
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(2009). Os autores discutem, através da apresentação de um relato de caso 

envolvendo a perda de 5 implantes, os fatores biológicos e mecânicos que podem 

interferir na osseointegração do implantes. Dentre elas, destacam a sobre pressão, 

como possível causa para a falha precoce do tratamento com implantes. Destacam 

que a colocação de um implante, com compressão além da tolerância fisiológica do 

osso pode, mais facilmente, gerar isquemia óssea seguida de uma necrose local ou 

seqüestro ósseo. Consideram que esse torque excessivo é ainda mais crítico, 

quando exercido sob um osso corticalizado, que apresenta, naturalmente, uma 

vascularização reduzida.  

A literatura ortopédica mostra que quando uma distorção excede um limiar, 

danos irreversíveis ocorrem na estrutura óssea, sob a forma de microfraturas e 

deformação plástica (WINWOOD et al., 2006). Na análise das lâminas, podemos 

notar a presença de debris ósseos, ao redor das espiras dos implantes. As 

espessuras reduzidas do enxerto e do leito, assim como seu padrão, 

predominantemente cortical, frente ao comprimento do implante utilizado, fazem-nos 

considerar a hipótese de uma reabsorção óssea mais acentuada que a fisiológica, 

derivada de uma isquemia por compressão. 

Dentro das limitações do modelo experimental proposto, foi possível analisar 

a regeneração óssea guiada com membrana de colágeno, associada ao enxerto em 

bloco ao redor de superfícies de implante e constatar que esta é uma técnica 

eficiente para gerar aumento da espessura óssea. Estudos futuros devem ser 

realizados, nesta linha de pesquisa, para detalhar a influência da pressão exercida 

pelo implante sobre o tecido ósseo em reparação, permitindo um maior 

conhecimento de todos os fatores que podem interferir no processo de reparação 

como um todo. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Diante dos resultados apresentados, achamos lícito concluir que: 

 

1- A técnica de ROG associada à membrana de colágeno permitiu um 

crescimento significativo de osso regenerado, neste modelo experimental, 

incorporando o enxerto ósseo e preenchendo completamente o defeito pré-

existente entre 21 e 45 dias, para ambas as superfícies.  

 

2- A espessura final do tecido ósseo, em relação ao leito original, foi aumentada 

cerca de 4,8 vezes para o grupo U e  4,6 vezes para o grupo T aos 150 dias, 

período em que o osso regenerado apresentou-se maduro. 

 

3- O osso regenerado apresentou contato com a superfície do implante a partir 

de 14 dias na região do leito e na interface leito-enxerto, e a partir de 21 dias 

na região do enxerto, para ambas as superfícies. 

 

4- Verificamos influência da superfície tratada do implante no padrão de 

reparação do enxerto, acelerando a sua substituição. 
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