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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi investigar adesão, proliferação, atividade de fosfatase alcalina e de 

síntese de matriz mineralizada por células derivadas da granulação óssea (células GO-1) e 

fibroblastos gengivais humanos (FGH-1) em discos de titânio com diferentes tratamentos de 

superfícies. Discos de titânio comercialmente puro grau IV foram divididos em 4 grupos de 

acordo com o tratamento de superfície: (1) discos usinados – L (controle); (2) discos usinados 

seguido de jateamento abrasivo (JATO); (3) discos usinados, jateados e tratados por subtração 

ácida (superfície NeoPoros – NP); (4) discos com tratamento superficial para melhora da 

hidrofilia (superfície Acqua - ACQ). A microtopografia de superfície dos diferentes tipos de 

disco de titânio foi avaliada por meio de MEV. A composição química dos discos de titânio 

de superfícies L, JATO, NP e ACQ foi analisada por espectrometria de energia dispersiva de 

raios-X (EDS). Para determinar a influência dos diferentes tratamentos de superfície sobre a 

adesão de células de linhagens fibroblásticas gengivais e osteoblásticas, foram cultivadas 

células GO-1 e FGH-1 sobre os discos de titânio dos diferentes grupos e as células aderidas 

foram avaliados por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) após 24h (adesão) e 

48 h (proliferação). No ensaio de mineralização os discos de titânio foram corados com 

vermelho de alizarina para evidenciação dos nódulos de mineralização. Para avaliação da 

atividade de fosfatase alcalina, as células FGH-1 e GO-1 foram plaqueadas sobre discos de 

titânio, a atividade da FA foi observada nas células lisadas usando 25 µl da amostra em placa 

de 96 poços adicionado com 200 µL de fosfato p-nitrofenol (pNPP) e determinada em 

espectofotômetro. Não houve diferenças entre os grupos para os parâmetros de rugosidade 

encontrados nas amostras, com exceção do parâmetro Rsk(asimetria), onde diferenças 

significantes foram observadas do grupo L em relação aos grupos JATO, NP e ACQ (p< 0.05. 

Os implantes de superfície L e NP apresentaram apenas Ti, a superfície JATO apresentou, 

além do Titânio, as substâncias Oxigênio e Alumínio enquanto na superfície ACQ foram 

observados Titânio, Sódio e Potássio. No período de 24 horas após o cultivo celular, houve 

maior proliferação de células FGH sobre as superfícies L (89,43% ±  9,13;) e JATO (100%), 

neste período, observou-se que 100% das superfícies JATO e ACQ estavam recobertas por 

células GO. Apos 48h diferenças significantes entre o percentual de área recoberta  por  

células  FGH  nas  superfícies  JATO  comparativamente  às superfícies NP e ACQ e, 

  



 

 

 

  



 

 

para as células GO, entre as superfícies NP comparativamente às superfícies JATO e ACQ. 

Houve maior percentual de área recoberta pelas células GO do que pelas células FGH. Houve 

formação de nódulos mineralizados em todas as superfícies, análise comparativa mostrou 

diferenças estatisticamente significantes para as células GO cultivadas em DMEM sobre as 

superficies L (31,45% ± 1,51%) e ACQ (54,94% ± 4,80%). A atividade de fosfatase alcalina 

foi maior em discos com superfície Lisa e hidrófilica(ACQ). Esses resultados sugerem que 

todas as superfícies favorecem a adesão e proliferação de fibroblastos gengivais e células 

osteoblásticas humanas. Superfícies moderadamente rugosas favorecem a maior adesão e 

proliferação de células osteoblásticas, assim como maior atividade de mineralização in vitro. 
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ABSTRACT 

 

 

Adhesion, proliferation and mineralization activity of bone cells granulation and human 
gingival fibroblasts on titanium discs with different surface treatment: In vitro analysis. 
 

 

The objective of this study was to investigate adhesion, proliferation, alkaline phosphatase 

activity and matrix synthesis mineralized by cells derived from the bone granulation (GO cells) 

and human gingival fibroblasts (HGF) in titanium disks with different surface treatment. 

Titanium discs commercially pure grade IV were used, divided into 4 groups according to the 

surface treatment: (1) machined discs - L (control); (2) machined discs followed by abrasive 

blasting (JATO); (3) machined discs, sandblasted and treated by acid subtraction (Neoporos 

surface - NP); (4) disks with surface treatment to improve the hydrophilic (Acqua surface - 

ACQ). The surface microtopography of different types of titanium disk was evaluated by SEM. 

The chemical composition of the surfaces of titanium disks, L, JET, NP and ACQ was analyzed 

by energy dispersive X-ray spectrometry (EDS). To determine the influence of different surface 

treatments on the cell adhesion of gingival fibroblast and osteoblast lines were cultured GO-1 

and FGH-1 cells on titanium discs of different groups and the adhered cells were assessed by 

electron microscopy (SEM) after 24 (adherence) and 48 h (proliferation). To test the 

mineralization titanium disks were stained with alizarin red for disclosure of mineralization 

nodules. To evaluate the alkaline phosphatase activity, the FGH-1 and GO-1 cells were plated 

on titanium disks, AP activity was observed in cells lysed using 25 µl of sample in a 96 well 

plate with 200 µl added phosphate p nitrophenol (pNPP) and determined in spectrophotometer.. 

There were no differences between groups for the roughness parameters found in the samples, 

except for the parameter Rsk(asimetry) where significant differences were observed in the group 

L compared to JATO groups, NP and ACQ (p <0.05). The L and NP surface implants had only 

Ti, JATO surface showed, in addition to titanium, oxygen and the substances aluminum, while 

the ACQ surface were observed titanium, sodium and potassium. Within 24 hours after cell 

culturing, there was a greater proliferation of FGH on the cell surface L (89.43 ± 9.13%;) and 

JATO (100%), in this period, it was observed that 100% of the surfaces JATO and ACQ were 

covered by GO cells. After 48 hours there were significant differences between the percentage 

of area covered by FGH cells in JATO surfaces compared to NP surfaces and ACQ, and for  GO  

  



 

 

 

 

  



 

 

cells, between NP surfaces compared with the JATO and ACQ surfaces. There was a higher 

percentage of area covered by GO cells than by FGH cells. There mineralized nodule formation 

on all surfaces, comparative analysis revealed statistically significant differences for the GO 

cells cultured in DMEM on the surfaces L (31.45% ± 1.51%) and ACQ (54.94% ± 4.80% ). 

Alkaline phosphatase activity was higher in discs with a smooth and hydrophilic surfaces 

(ACQ). These results suggest that all surfaces to promote adhesion and proliferation of gingival 

fibroblasts and human osteoblastic cells. Moderately rough surfaces leads to high adhesion and 

proliferation of osteoblast cells, as well as higher mineralization activity in vitro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os implantes dentários representam uma alternativa adequada para a substituição de 

dentes perdidos. Uma ligação direta, estrutural e funcional entre o osso e a superfície do 

implante dentário se desenvolve durante o processo de integração óssea, onde osteoblastos 

responsáveis pela formação do tecido ósseo desempenham papel principal (Steinemann 1998). 

A osseointegração é definida como a união direta entre o osso vital e o implante, ao nível 

de microscopia ótica (Albrektsson 1981). Desde sua descoberta, os implantes evoluíram 

significativamente, especialmente em relação aos tratamentos superficiais, os quais visam 

melhora na qualidade da osseointegração, e nos recursos protéticos e de técnica cirúrgica que 

resultem em melhora estética e funcional (Albrektsson 2005).  

O estabelecimento da osseointegração depende basicamente dos seguintes parâmetros: 

material, desenho do implante, técnica cirúrgica para instalação dos implantes e qualidade do 

tecido ósseo (Albrektsson 1981), sendo que os fatores que não estão diretamente relacionados às 

características dos implantes são igualmente importantes no estabelecimento da osseointegração, 

incluindo cuidados de técnica cirúrgica e condições de carga do implante (Albrektsson 1987). 

A topografia de superfície dos implantes de titânio tem sido considerada como um dos 

fatores essenciais para o sucesso dos implantes odontológicos. Nos últimos anos, a investigação 

científica em implantes dentários tem sido focada principalmente no desenvolvimento de novas 

modificações de superfície ou revestimentos especiais capazes de melhorar as características 

biológicas do titânio (Wennerberg 2009).  

A biocompatibilidade do biomaterial está intimamente relacionada com o 

comportamento das células (Anselme 1999). A microtopografia da superfície do implante 

influencia a adesão, diferenciação, proliferação e formação da matriz extracelular (Elias 2010; 

Lange 2002; Magnani 2003; Rupp 2004; Boyan et al. 2003; Le Guehennec 2008). Osteoblastos 

tendem a assumir morfologia mais diferenciada em superfícies mais rugosas, com redução do 

número de células aderidas, as quais apresentam menores taxas proliferativas e expressão 

aumentada de marcadores de diferenciação osteoblástica, respondendo à ação de hormônios e 

fatores de crescimento com características próprias de células diferenciadas (Boyan et al. 2003). 

Células osteoblásticas cultivadas sobre superfícies ósseas com reabsorção osteoclástica 
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apresentam respostas semelhantes, demonstrando a importância das características 

microtopográficas na remodelação óssea in vivo.   

As características de rugosidade superficial influenciam o comportamento de células 

mesenquimais osteoprecursoras, podendo estimular sua proliferação e induzir sua diferenciação 

em osteoblastos ( Vallés 2008; Lüthen 2005), os quais apresentam afinidade a superfícies 

moderadamente rugosas que lhes permitem a adesão em contatos focais, reduzindo a força 

adesiva geral (Nebe 2004; Bagno 2004). Adicionalmente, a microrrugosidade também pode 

modular a capacidade dos osteoblastos a sintetizar e secretar fatores que favoreçam a 

osteogênese e, ao mesmo tempo, controlar a atividade osteoclástica (Boyan et al. 2003). 

Esses achados sugeriram a possibilidade de que diferentes tratamentos de superfície 

tenham efeito sobre o crescimento de tecido ósseo na rosca do implante, considerando-se que 

diferentes propriedades da superfície dos implantes e sua rugosidade podem afetar o processo de 

osseointegração (Albrektsson 2008; Albrektsson 2013 Giavaresi 2003; Hazan 1993; Heo 2011; 

Kim 2003; Larsson 1996; Wennerberg 2009).  Desta forma, a investigação de diferentes tipos de 

tratamento de superfície dos implantes deve ser realizada in vitro e in vivo, permitindo a 

compreensão dos eventos celulares básicos que  determinam a formação óssea ao redor dos 

implantes. 

Alguns tipos celulares apresentam a capacidade de diferenciação em outros tipos capazes 

de induzir a formação óssea e, ao mesmo tempo, inibir a atividade osteoclástica (Boyan et al. 

2003). Recentemente, células presentes em alvéolos em cicatrização (Passanezi et al. 1989; 

Sant’Ana et al. 2012) foram coletadas e, a partir destas, foi estabelecida linhagem celular a partir 

de cultura primária. Essas células foram caracterizadas in vitro, onde se observou características 

morfológicas compatíveis com células osteoblásticas, com alta taxa de proliferação, atividade de 

fosfatase alcalina e síntese de matriz mineralizada em meio convencional e osteogênico 

(Valdívia 2013). Esses achados sugerem o potencial de formação de novo tecido ósseo a partir 

dessas células, o que poderia ser particularmente interessante quando da existência de perda 

óssea ao redor dos implantes requerendo intervenções terapêuticas visando a reosseointegração. 

No entanto, ainda não se sabe qual é o comportamento dessas células sobre diferentes 

superfícies de implantes e como as superfícies dos implantes podem influenciar o 

comportamento celular, sendo este o objetivo deste estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Características de superfície dos implantes 

 

2.1.1.Parâmetros de rugosidade de superfície 

 

Os principais parâmetros de rugosidade superficial investigados são (Wennerberg, 

Albrektsson 2009a): 

 

• Ra: desvio médio aritmético de um perfil (bidimensional); 

• Sa: desvio médio aritmético de uma superfície (tridimensional); 

• Rq: desvio da raiz quadrada média de um perfil (bidimensional); 

• Sq: desvio da raiz quadrada média de uma superfície (tridimensional) - fornece 

informações semelhantes ao Ra, mas é mais sensitiva aos picos elevados e vales 

baixos;  

• Rz: altura de dez pontos, ou seja, média dos cinco vales mais baixos e cinco picos 

mais altos dentro de um perfil (bimensional); 

• Sz: altura de dez pontos, ou seja, média dos cinco vales mais baixos e cinco picos 

mais altos dentro de uma superfície (tridimensional); 

• Rt: distância pico-vale máxima do perfil (dimensional); 

• St: distância pico-vale máxima da superfície (tridimensional). 

 

De acordo com WENNERBERG e ALBREKTSSON em 2009, a investigação das 

características dos implantes deve ser realizada preferencialmente no aspecto tridimensional, 

tomando por base a rugosidade média sobre a superfície (valor Sa), cujo valor é mais importante 

do que a rugosidade média (Ra), uma medida bidimensional. O Sa fornece dados quanto aos 

desvios médios de altura em uma determinada área e não apenas na superfície, como o Ra. O 

valor do Sa não é influenciado pela direção da medida, ou seja, se o perfil de superfície é 
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medido ao longo ou transversalmente à direção dominante das irregularidades de superfície. De 

forma geral, se observa correlação positiva entre aumento dos valores de Ra ou Sa e integração 

óssea mais forte. Além desses, pelo menos um parâmetro espacial ou híbrido é necessário para 

análise adequada da superfície, dentre estas a proporção de área superficial (Sdr), parâmetro 

híbrido que informa o número e altura dos picos de determinada superfície. Estudos em modelos 

animais revistos pelos autores demonstraram que Sa de aproximadamente 1.5µm e Sdr de 

aproximadamente 50% (rugosidade moderada) promove resposta óssea mais forte do que 

superfícies mais rugosas ou mais lisas. Ainda em sua revisão, demonstraram os valores de Sa e 

Sdr dos principais sistemas de implantes vendidos ao redor do mundo. Na Tabela 1, a seguir, 

apresenta-se um resumo dos parâmetros de rugosidade (Sa e Sdr) dos principais tipos de 

implantes vendidos ao redor do mundo, a partir dos dados revistos pelos autores: 

 

Tabela 1- Tipos de superfície e parâmetros de rugosidade superficial dos principais sistemas de 
implantes (relativamente à participação de mercado mundial) descritos por WENNERBERG, 
ALBREKTSSON (2009) 
 
Nome (marca comercial) Tratamento de superfície Sa (em µm) Sdr (em %) 

TiUnite (Nobel Biocare) Anodização 1.1 37 

SLA(1) (Straumman) Ácido e jateamento 1.5 34 

SLA(2) (Straumman) Ácido e jateamento 1.78 97 

SLActive (Straumman)  1.75 143 

Osseotite (Biomet 3i) Ácido 0.68 27 

Nanotite (Biomet 3i) Incorporação de HA (20nm) 0.5 40 

TiOBlast (Astra Tech) Jateamento com partículas 

micronizadas de dióxido de 

titânio 

1.1 31 

OsseoSpeed (AstraTech) Íons flúor 1.4 37% 

Bränemark (original) Usinado 0.9 34 

 

2.1.2Métodos para análise da rugosidade superficial 

 

A caracterização e quantificação das estruturas de superfície podem ser realizadas por 

meio de diferentes métodos, incluindo perfilometria de contato, perfilometria à laser, 

interferometria de luz branca, microscopia confocal, microscopia força atômica e microscopia 

eletrônica de varredura, oferecendo alta resolução e descrição detalhada das estruturas, 
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podendo ser utilizada para calcular mapas tridimensionais. CHINGA et al. em 2007 avaliaram 

uma série de parâmetros usados para descrição de superfícies tridimensionais, incluindo 

rugosidade, magnitude, direção de gradientes e área de superfície (Sa).  A caracterização e 

quantificação de superfície foi realizada por um plugin do software ImageJ, denominado 

SurfCharJ, o qual se baseia em várias rotinas para avaliação de superfície e fornece dados 

quanto à análise global e local de rugosidade, análise de gradiente, segmentação dominante, 

nivelamento superficial e análise direcional. Várias medidas de rugosidade superficial podem 

ser derivadas a partir da análise, incluindo desvio da média aritmética, da raiz quadrada 

média, assimetria e achatamento da superfície avaliada. 

Propriedades de superfície de implantes de titânio orais desempenham papéis 

decisivos para interações moleculares, resposta celular e regeneração óssea. No entanto, o 

papel das propriedades de superfície específicas, tais como, características de composição 

química, de fase e de nanoescala, para o desempenho biológico in vivo, ainda não foi 

estabelecido. Palmquist et al 2010 sugerem que nos resultados disponíveis de alguns ensaios 

clínicos randomizados, não há nenhuma evidência de que qualquer tipo de implante dentario, 

tem sucesso superior a longo prazo. Importantes descobertas sobre o recrutamento de células-

tronco mesenquimais, comunicação célula-célula,  imagens de alta resolução da interface 

entre o óxido de superfície e o anfitrião biológico são pré-requisitos para a compreensão dos 

mecanismos de osseointegração. Estratégias para o desenvolvimento da próxima geração de 

modificações de superfície de material para o tecido comprometido são susceptíveis de incluir 

o tempo e as propriedades funcionais programadas, a modulação farmacológica e 

incorporação de componentes celulares. 

Os efeitos de parâmetros de processo de um sistema de EBM(electron beam melting), 

sobre a microestrutura e a rugosidade da superfície do Ti-6Al- 4V foram investigados por 

Safdar em 2010. Os parâmetros de processamento do sistema de EBM incluiram corrente de 

feixe, velocidade de digitalização, desvio de focagem e do comprimento de varrimento. Neste 

estudo três lotes diferentes de amostras foram preparadas. Microestruturas de EBM construído 

com Ti-6Al-4V foram estudadas através de microscopia ótica (MO), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e difração de raios-X 

(XRD). A microscopia confocal (CM) e análise de imagens no ImageJ com códigos de rotina 

para SurfCharJ foram usadas para quantificar a rugosidade da superfície das placas de ensaio. 

A sequência de transformação de fase em EBM construído por  Ti-6Al-4V foi discutida de 

acordo com a história de processamento e microestruturas que foram observadas. Tem sido 
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observado que, o tamanho, número e geometria de grão colunar β dependem da configuração 

da espessura da amostra e de outros parâmetros do processo. O diâmetro de grãos colunares 

varia entre 2-70 µm. Observou-se o aumento em tamanho, número e regularidade de grãos 

colunares com o aumento da espessura da amostra, a densidade de energia do feixe e o 

comprimento de varrimento. Embora com o aumento da altura da compilação diminui. A 

espessura da amostra e a densidade de energia do feixe tiveram um forte efeito sobre a 

rugosidade da superfície das placas de ensaio. O valor do coeficiente de rugosidade 

superficial Ra para diferentes placas de teste varia entre 1-20 µm. Observou-se que a 

rugosidade da superfície da placa teste, aumentou com o incremento da espessura da placa e 

densidade de energia do feixe. 

Durante séculos, os cirurgiões-dentistas vêm tentando substituir dentes perdidos com 

materiais sintéticos adequados. Os implantes dentários são acessórios que servem como 

substitutos para a raiz do dente natural ausente e vem se tornando populares na prática 

odontológica atualmente. Um número de fatores sistêmicos e locais influenciam a produção 

de uma interface osseointegrada e, portanto, a estabilidade do implante. No entanto, as 

características de superfície dos materiais de implante, de maneira geral, e a rugosidade 

superfícial, em especial, tem recebido uma grande atenção nos últimos anos para ajudar a 

conseguir uma interação favorável entre o implante e tecidos biológicos. Alla et al em sua 

revisão de literatura de 2011 sugerem que embora sejam vários os métodos mecânicos que 

podem ser utilizados para produzir a rugosidade nas superfícies de implantes de titânio, as 

propriedades da camada de óxido da superfície são mais difíceis de controlar. Os tratamentos 

químicos de superfície dos implantes são principalmente utilizados para melhorar a camada 

de óxido, com espessura necessária para a estabilidade do metal. Vários métodos alternativos 

são  discutidos e utilizados para a produção da camada superficial sobre os implantes de 

titânio, como morfologia, espessura, microestrutura e a composição química variável. Nos 

tratamentos térmicos, rugosidade da superfície e a quantidade da formação da camada de 

óxido são dependentes da temperatura e tempo. O tratamento a laser da superfície, por outro 

lado, pode ser usado para produzir a rugosidade desejada da superfície, sem qualquer 

contaminação. Alguns métodos são discutidos e estão bem estabelecidos, sendo utilizados 

pelos fabricantes de implantes dentários nos dias atuais. Embora estes métodos tenham sido 

desenvolvidos e utilizados para produzir implantes dentários, com diferentes topografias de 

superfície e com sucesso, o efeito das topografias superficiais sobre a compatibilidade 

biológica e a osseointegração, com longa duração, não foi muito bem estabelecido ainda. 
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2.1.3 Formas de alteração da topografia de superfície dos implantes 

 

A topografia de superfície dos implantes após a usinagem pode ser alterada por meio 

de métodos subtrativos ou aditivos. Nos métodos subtrativos, partículas são removidas do 

corpo do implante por meio de diferentes tratamentos, criando poros ou depressões 

superficiais (superfície côncava), enquanto que nos métodos aditivos, partículas são 

adicionadas ao corpo do metal, criando picos (superfície convexa). Os métodos subtrativos 

incluem eletropolimento, polimento mecânico, jateamento, condicionamento ácido e oxidação 

enquanto que os métodos aditivos incluem revestimento de superfície com hidroxiapatita e 

cálcio, spray de titânio e deposição iônica. A topografia de superfície, segundo 

WENNERBERG e ALBREKTSSON em 2009a depende da orientação e rugosidade 

superficial. Diferentes procedimentos de usinagem resultam em orientações superficiais 

diferentes. Quando a orientação da superfície é clara denomina-se superfície anisotrópica, 

enquanto que uma superfície sem orientação é denominada de isotrópica. 

Anodização: o implante é colocado em um ânodo em célula galvânica com eletrólito 

que contém ácido fosfórico (Wennerberg, Albrektsson 2009). Após o posicionamento de 

corrente através da célula galvânica, a camada de óxidos superficiais cresce a partir do estado 

nativo de aproximadamente 5mm de espessura até cerca de 10.000nm.  

A revisão de Mendonça et al. 2008, investigaram o papel da modificação topográfica 

em nanoescala dos substratos de titânio com a finalidade de melhorar a integração óssea. A 

nanotecnologia oferece aos engenheiros e biólogos novas maneiras de interagir com processos 

biológicos. Além disso, a nanotecnologia tem proporcionado meio um de compreensão para 

conhecer as funções específicas das células. Os dados existentes apoiam o papel da 

nanotopografia e sugerem que, na osseointegração, podem ser modulados por essas 

modificações em nanoescala. Essas modificações podem alterar as respostas celulares e 

teciduais podendo beneficiar a osseointegração e terapia com implantes dentários. 

No passado, diversas modificações específicas das propriedades da superfície, tais 

como a topografia, a estrutura, a química, a carga superficial e a molhabilidade, sendo 

investigados para melhorar, previsivelmente, a osseointegração de implantes dentarios. 

Schwarz et al em 2009 avaliaram, com base na evidência disponível, o impacto da superfície 

hidrofílicas para implantes dentários. Um tratamento de superfície foi realizada para produzir 

superfícies de titânio hidroxilados / hidratados com microestrutura idênticos, aos substratos ou 
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ácido-gravadas, ou com jato de areia, ou grandes jatos e ácido-gravadas, mas com caráter 

hidrofílico. Estudos preliminares in vitro indicaram que as propriedades das superfícies 

hidrófilas têm uma influência significativa sobre a diferenciação e produção de fator de 

crescimento pelas células. As experiências com animais têm apontado que as superfícies 

hidrofílicas melhoram os estágios iniciais de integração com os tecidos moles e duros, tanto 

para os implantes não-submersos ou submersos. Estes dados também vão de acordo com os 

estudos clínicos preliminares.  

A taxa de sucesso de implantes de titânio para aplicações dentárias e ortopédicas 

depende da capacidade do tecido ósseo circundante em integrar-se com a superfície do 

implante e manter-se longitudinalmente, como em pacientes com alterações sistémicas. 

Segundo  Gittens et al 2011, as propriedades e estimulação elétrica do osso têm sido 

mostrados para controlar o seu crescimento e cura , podendo melhorar a integração óssea. 

Células ósseas também são sensíveis aos produtos químicos gerados durante eventos de 

corrosão, mas pouco se sabe sobre como os sinais elétricos associados à corrosão podem 

afetar a osseointegração. A natureza metálica dos materiais utilizados para aplicações de 

implantes e os ambientes corrosivos encontrados no corpo humano, em combinação com as 

cargas contínuas e cíclicas, podem levar à corrosão e seus correspondentes produtos 

electroquímicos. As correntes elétricas anormais produzidas durante a corrosão pode 

converter qualquer implante metálico em um eletródo, com impacto negativo sobre o tecido 

circundante, podendo levar ao mau desempenho e rejeição do implante. 

 

2.1.4 Padrão de osseointegração de implantes com diferentes tratamentos de 

superfície 

 

Em revisão sistemática publicada em 2009, WENNERBERG e ALBREKTSSON 

concluíram que: 

 

• Implantes jateados demonstraram melhor integração óssea que implantes usinados 

apenas. Os valores Ra/Sa claramente distintos relatados nos estudos revistos 

podem ser resultado de diferentes equipamentos e métodos de avaliação 

empregado nos diversos estudos. Ao contrário dos estudos em modelos animais, 

os estudos clínicos revistos não mostraram vantagens ou desvantagens 
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significativas no uso de implantes jateados comparativamente aos implantes 

usinados; 

• Implantes com superfície tratada por ácido demonstraram melhor osseointegração 

que implantes usinados, em modelos animais. O tratamento ácido leva â pequeno 

aumento ou até mesmo à diminuição da altura média. Essas superfícies 

apresentaram melhor osseointegração que implantes de superfície mais rugosa, 

embora resultados conflitantes sejam encontrados na literatura. Não foram 

relatadas diferenças clínicas significativas na comparação de superfícies tratadas 

por ácido em relação as superfícies usinadas; 

• Superfícies jateadas e condicionadas por ácido são geralmente comparadas com 

superfícies usinadas e, sem exceção, apresentam integração mais forte com o 

tecido ósseo. A comparação com outros tipos de superfície não apresenta 

resultados tão claros, porém as superfícies titanium plasma-spray (TPS) 

frequentemente demonstraram menor integração do que as superfícies jateadas e 

condicionadas por ácido. A topografia de superfície desses implantes é bastante 

variável entre os diferentes estudos, dependentes dos diferentes equipamentos e 

métodos de avaliação além dos métodos de jateamento e  tratamento ácido. De 

forma geral, os implantes jateados e condicionados por ácido apresentam 

superfície moderadamente rugosa; 

• Implantes de superfície oxidada demonstraram maior osseointegração do que 

implantes usinados, segundo estudos realizados em animais e seres humanos, 

sendo especialmente vantajoso na utilização de carga precoce. Não existiu 

correlação entre o desvio de altura e a osseointegração, embora implantes 

anodizados sejam minimamente rugosos e a comparação seja geralmente com 

implantes igualmente minimamente rugosos. O processo de oxidação poderia 

alterar propriedades topográficas diferentes, o que raramente é investigado; 

• O aumento no desvio de altura de 0.7 para 4.7 µm resultou em resposta óssea mais 

forte para as superfícies TPS, mas nenhum efeito adicional foi observado pelo 

aumento da rugosidade para aproximadamente 10 µm. Pesquisas clínicas 

demonstraram algumas desvantagens com relação à reabsorção óssea marginal ao 

redor de implantes TPS quando comparado com implantes usinados. 
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Buser em 1991 avaliou a influência de diferentes características de superfície sobre a 

osseointegração de implantes dentários. Implantes cilíndricos com seis diferentes superfícies 

foram colocados na metáfise da tíbia e do fêmur em seis mini porcos. Após 3 e 6 semanas, os 

implantes com osso envolvente foram removidos e analisados em seções transversais não 

descalcificadas. O exame histológico revelou contato direto osso-implante para todas as 

amostras. As superfícies dos implantes tratadas com plasma de titânio demonstrou 30-40% de 

contato medio com o osso. A maior extensão da interface osso-implante foi observada nas 

superfícies jateadas com ataque ácido, com valores médios de 50-60%, e nos implantes 

revestidos de hidroxiapatita foi de  60-70%. Os autores concluíram que a extensão da 

interface osso-implante é positivamente correlacionada com um aumento da rugosidade da 

superfície do implante. Depois o mesmo autor em 2004 avaliou a justaposição do osso, com 

superfícies de titânio (modSLA) em comparação com um padrão de superfície de SLA, 

durante as fases iniciais de regeneração óssea. Implantes testes demonstraram uma 

porcentagem significativamente maior de contato osso-implante em comparação com 

controles em duas (49,30 vs 29,42%; p = 0,017) e quatro semanas (81,91 vs 66,57%; p = 

0,011) de cicatrização. Às 8 semanas, foram observados resultados semelhantes. Concluiu-se 

que a superfície melhorada modSLA promoveu a justaposição do osso durante as fases 

iniciais de regeneração óssea. 

Wennerberg em 1996, utilizou 318 implantes com rosca com um diâmetro de 3,7, 

comprimento de 6 a 7 mm e um campo de altura de 0,6 mm foram inseridos em 56 coelhos. 

Os implantes de diferentes graus de rugosidade de superfície foram produzidos por um 

processo de jateamento com partículas de tamanhode 25, 75, e 250 gm . Implantes usinados 

serviram como controlos. A rugosidade da superfície do implante foi medida com o scanner a 

laser confocal. Após o tempo de implantação de 4 semanas, 12 semanas ou um ano, os 

animais foram sacrificados. Os implantes foram avaliados em relação ao torque de remoção, e 

percentagem de contacto entre o osso-implante. Os resultados dos experimentos com animais 

demonstraram, em geral, mais elevados torques de remoção e percentagens mais elevadas de 

contato osso-implante para implantes jateados com partículas de 25 e 75. Quando se compara 

a 25 ea o jato de 75, verificou-se queo jateamento de 75 mostrou uma maior fixação óssea. 

Gotfredsen em 2000 comparou a ancoragem dos implantes de titânio, com diferentes 

rugosidade da superfície e topografia, e analisou histologicamente o osso peri-implantar após 

a remoção do implante. Os implantes torneados apresentaram os menores valores Sa e Sy, 

enquanto que as pontuações mais altas foram registradas para os implantes TPS. Os valores 
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correspondentes Sa e Sy dos implantes de jato de TiO2 foram maiores quando um tamanho 

maior das partículas dos grãos do  jateamento. A análise histológica das seções de 6, 9, e 12 

semanas revelaram que fraturas ou rupturas estavam presentes no osso cortical marginal peri-

implantar. Nessas seções, que representam o TPS e categorias de implantes jato-TiO2, 

rupturas foram frequentemente encontrados na zona entre o osso velho e o novo osso 

formado, bem como dentro do osso recém-formado. O autor demonstrou que existe uma 

relação clara entre a rugosidade da superfície, descritas em valores Sa e na ancoragem do 

implante avaliada por medições RMT. 

Buser em 2004 avaliou a justaposição do osso, com superfícies de titânio (modSLA) 

em comparação com um padrão de superfície de SLA, durante as fases iniciais de regeneração 

óssea. Implantes testes, demonstraram uma média percentual significativamente maior de 

contato osso-implante em comparação com controles em duas (49,30 vs 29,42%; p = 0,017) e 

quatro semanas (81,91 vs 66,57%; p = 0,011) de reparo. Às oito semanas, foram observados 

resultados semelhantes. Concluiu-se que a superfície melhorada modSLA promoveu a 

justaposição do osso durante as fases iniciais de regeneração óssea. 

O aumento da formação óssea em implantes dentários osseointegrados pode ser 

conseguida por modificação de superfícies topograficamente melhoradas. Cooper et al. em 

2006, com o objetivo de determinar o efeito da modificação de íon fluoreto de TiO2 grit-

blasted sobre a diferenciação osteoblástica e formação de osso interposto, com estudo paralelo 

in vitro e in vivo. Células-tronco mesenquimais humanas foram cultivadas em discos de 

titânio TiO2 Blasted-grit, com e sem modificação íon fluoreto. Adesão celular, proliferação e 

expressão gênica osteoblastica(mRNAs que codificam colágeno 1, osteopontina, sialoproteína 

óssea, a osteocalcina e BMP-2). Após 24 horas, não houve diferença na adesão de células 

entre as superfícies testadas. Superfícies tratadas com ion fluoreto mantiveram maior 

proliferação celular, sialoproteína óssea e expressão de BMP-2. A modificação de Íon fluoreto 

da superfície grit-Blasted de TiO2 reforça a diferenciação osteoblástica in vitro e formação de 

osso interposto in vivo. 

Ganeles em 2008 avalio as taxas de sobrevivência e mudanças do nível ósseo em 

implantes com carga imediata e precoce com superfícies de implantes  Straumann ou com 

superficie SLActive. O ponto inicial primário foi a mudança no nível da crista óssea desde a 

linha de base (colocação do implante) aos 12 meses; as variáveis secundárias foram as taxas 

de sobrevivência e de sucesso dos implantes. Um total de 383 implantes (197 imediatos e 186 
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precoce) foram colocados em 266 pacientes; 41,8% foram colocados em osso tipo III e IV. A 

mudança global do nível ósseo média do valor do baseline para 12 meses foi de 0,77±0,93mm 

(0,90 ± 0,90 e 0,63±0,95mm nos grupos imediato e precoces, respectivamente (p<0,001). Os 

resultados demonstraram que os implantes Straumann com a superfície SLActive são seguros 

e previsíveis quando usado em procedimentos de carga imediata e precoce. Mesmo em osso 

de baixa qualidade, as taxas de sobrevivência eram comparáveis com os de carga 

convencional ou tardia. 

Lang em 2011 avaliou a taxa e o grau de osseointegração na superfície de implantes 

quimicamente modificados (hidrofóbicas-SLA), moderadamente ásperas (hidrofílico-

SLActive), e moderadamente ásperas apenas, durante fases precoces de reparo em um modelo 

humano. Todos os locais de dispositivos foram reparados sem intercorrências. Todas as 

superfícies de dispositivos foram parcialmente revestidas com remanescente ósseo. Uma 

fração significativa deste revestimento da matriz óssea tornou-se cada vez mais coberto com 

osso recém-formado. O processo de formação de osso novo já começou durante a primeira 

semana nas regiões trabecular e aumentou gradualmente até 42 dias. A percentagem de 

contato direto entre o osso recém formado e o implante foram após 2 e 4 semanas, sendo mais 

pronunciada nas superfícies de SLActive que em superfície de SLA (14,8% vs 12,2% e 48,3% 

vs 32,4%, respectivamente). Após 42 dias, estas diferenças não eram mais evidentes (61,6% 

vs 61,5%). Enquanto o reparo mostrou características semelhantes com reabsorção óssea e 

eventos aposicionais, ambas as superfícies, SLActive e SLA, entre 7 e 42 dias, o grau de 

osseointegração após 2 e 4 semanas, sendo superior para SLActive em comparação com a 

superfície SLA. 

 Liu et al. em 2013 estudaram as propriedades de superfície de quatro implantes 

dentários comumente utilizados (3i NanoTite ™, Astra OsseoSpeed ™, a Nobel Biocare 

TiUnite®, e Straumann SLActive®) para avaliar adesão celular. Para isso, utilizou MicroSpy 

profiler, microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de dispersão de raios-X 

de energia, e Raman microespectroscopia. Células ósseas alveolares primárias de rato foram 

cultivadas na superfície dos implantes. Depois de cultura de 48 horas, com analise qualitativa 

das imagens por MEV para examinar a adesão celular, observou que o sistema Astra 

Straumann(superfície mais ásperas) apresentou maior adesão celular em áreas do lado, parte 

superior, e baixa da superfície do implante. O Nobel Biocare (que possui óxido de 

titanio)apresentou a menor adesão de células. Os autores concluíram que sistemas de 
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implantes têm diferenças nas propriedades da superfície, levando a diferentes resultados de 

adesão celular. 

Klein em 2013 avaliou diferentes superfícies na adesão, proliferação e diferenciação 

de células osteogênicas específicas ao longo de um período de 7 dias. Superfícies TCPS e PT 

permaneceram um pouco mais imaturo, com divisão do fenótipo osteogênico (altas taxas de 

proliferação, baixos níveis de integrina, e baixa diferenciação celular osteogênica). 

Superfícies SLA e especialmente modSLA promoveram tanto a adesão de células, bem como, 

a maturação de precursores osteogênicos em osteoblastos pós-mitose. Durante as primeiras 48 

horas, modSLA resultou em menores taxas de proliferação celular, mas exibiram altos níveis 

das integrinas, RUNX-2, COL, AP, e OC. Os resultados dos autores revelaram um forte efeito 

sinérgico entre rugosidade de escala submicrométricas e hidrofilicidade da superfície na 

adesão celular osteogênica inicial e na maturação. 

Bang em 2014 avaliaram as atividades de diferenciação osteoblástica e osteoclástica 

em diferentes superfícies de titânio: jateada / ataque ácido (SLA), superfícies SLA hidrofílicas 

(modSLA) e titânio pré-tratamento (PT). A diferenciação dos osteoblastos foi avaliada por 

análise de fosfatase alcalina e coloração com Vermelho de Alizarina S. Expressão de 

proteínas ósseas, fosfatase alcalina (ALP), fator de transcrição relacionados com o RUNT 2 

(Runx2), osteopontina (OPN) e osteocalcina (OCN). A diferenciação de osteoblastos na 

coloração de Vermelho de Alizarina S e ensaio de ALP, foi aumentada significativamente na 

superfície da modSLA. Quanto a atividade osteoclástica, osteoclastos diferenciados raramente 

existiam na superfície SLA e modSLA com aneis de actina. Promoção da proliferação 

osteoblástica após uma cultura de células de curto prazo pode ser responsável pela 

regeneração óssea estimulada implicando que o carregamento inicial pode ser possível. Além 

disso, o efeito anti-osteoclástico da superfície do modSLA pode contribuir para a manutenção 

do nível do osso marginal de implantes dentários, que implica na estabilidade ao longo prazo, 

o que poderia ser fornecida por tecnologia  de superfície. A superfície modSLA não só 

permite a carga imediata, mas possivelmente diminui a perda óssea marginal durante a fase de 

manutenção. 

Calvo-Guirado em 2015 comparou a influência de um tratamento de superfície sobre a 

osseointegração ( 2, 4 e 8 semanas) de 120 implantes dentarios inseridos em 60 tíbias de 

coelhos. Quatro superfícies diferentes foram testadas: jato ácido-gravadas e deposição discreta 

de cristais(DCD) (grupo A); jato (grupo B); ácido-gravadas (grupo C) e jateadas e gravadas à 
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ácido (grupo D). Foi avaliado a estabilidade e nível ósseo no momento da inserção do 

implante e aos 14, 28 e 56 dias de reparo. O grupo A apresentou os valores iniciais mais alto e 

tardio do contato osso-implante (BIC), 40,8 ± 2,3% aos 14 dias diminuindo para 27,7 ± 1,1% 

depois de 28 dias e 39,4 ± 1,4% em 56 dias. Para o grupo B, os valores médios de BIC em 14, 

28 e 56 dias foram 23,34 ± 2,1, 23,77 ± 1,9 e 29,47 ± 1,7%, respectivamente. Grupo C 

apresentou um valor de 25,72 ± 2,3% depois de 14 dias de osseointegração, 34,92 ± 2,2% em 

28 dias e 32,91 ± 1,6% em 56 dias. Grupo D apresentou um valor de BIC de 32 ± 2,5% aos 14 

dias, 32,85 ± 1,4% aos 28 dias e 34,04 ± 2,3% aos 56 dias. Os autores não observaram 

diferenças estatísticas entre as diferentes superfícies. 

Elias em 2015 comparou as propriedades de uma liga modificada Ti de Grau 4 (Ti G4 

rígido) com os de Ti disponível comercialmente puro e ligas de Ti Grau 5. Ensaios mecânicos 

(tração, compressão, dureza de torque) e medições de rugosidade foram realizadas. Os ensaios 

clínicos foram utilizados para avaliar o comportamento biológico de implantes dentários 

feitos com Ti G4 rígido e Ti G4. Os resultados dos ensaios mecânicos demonstraram que a 

resistência mecânica de Ti modificado G4 é maior do que a de Ti G2, G4 e G5. Análise de 

microscopia eletrônica de varredura mostrou que modificações de Ti G4 depois de gravadas 

tem melhores características morfológicas que a superfície convencional de Ti G5. 

 

 

2.2 Cultura de células sobre diferentes superfícies dos implantes 

 

O efeito da rugosidade da superfície sobre a proliferação e  diferenciação de 

osteoblastos, como também a síntese de proteínas foi examinada por Martin et al 1995. As 

células semelhantes a osteoblastos humanos (MG63) foram cultivadas em discos de titânio 

(Ti) que haviam sido preparados por cinco diferentes tratamentos. Todos os discos foram pré-

tratados com ácido nítrico, ácido fluorídrico e lavados (PT).  Os discos foram divididos em: 

polidas eletronicamente (PE); camada fina de areia, gravado com HCl e H2SO4 e lavados 

(FA); grosso jateado, gravado com HCl e H2SO4, e lavados (CA); ou Ti- plasma-sprayed 

(TPS). Com base na análise da superfície, as cinco superfícies de Ti diferentes foram 

classificados em ordem de mais lisa para mais rugosa: PE, PT, FA, CA, e TPS. Uma camada 

de TiO2 foi encontrado em todas as superfícies que variaram em espessura de 100 A no grupo 

mais liso para 300 A no mais rugoso. O número de células foi reduzido sobre as superfícies de 

TPS e aumentado nas superfícies de PE, enquanto o número de células nas outras superfícies 
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era equivalente ao controle sem disco. A timidina foi inversamente relacionada à rugosidade 

superficial, como também com a atividade da fosfatase alcalina, com exceção das células 

cultivadas em CA. Entretanto, a atividade enzimática na camada celular só foi diminuída em 

culturas cultivadas nas superfícies tratadas por FA e TPS. Uma correlação direta entre a 

rugosidade da superfície e produção de RNA e CDP foi encontrado. A rugosidade superficial 

não teve efeito aparente sobre a produção de NCP. A síntese de proteoglicanas pelos células 

foi inibida em todas as superfícies estudadas, com a maior inibição observada nos grupos de 

CA e PE. Estes resultados demonstram que a rugosidade de superfície modifica a proliferação 

e diferenciação dos osteoblastos, e produção de matriz óssea in vitro. Os resultados também 

sugerem que a rugosidade da superfície do implante pode desempenhar um papel na 

determinação da expressão fenotípica das células in vivo. 

Wennerberg et al. 1998, avaliaram superfícies diferentes. Quarenta implantes em 

forma de parafuso foram divididos em quatro grupos (10 cada). Cada parafuso foi preparado 

com duas topografias diferentes. Após 12 semanas, todos os parafusos em osso de coelho 

foram avaliadas histomorfometricamente. Superfícies jateadas demonstraram mais osso em 

contato com a superfície do implante comparado com as superfícies torneadas. A maior 

quantidade óssea em contato próximo com a superfície do implante foi encontrado na 

superfície jateada com partículas de tamanho de 75 mícrons, caracterizada numericamente 

com um desvio médio altura (Sa) de 1,4 microns, um comprimento de onda média (Scx) de 

11,6 microns e uma relação de área de superfície desenvolvida (SDR) de 1,5. 

Anselme et al. (1999) realizaram um estudo para observar a proliferação e adesão  de 

células osteoblásticas de rato (MC3T3-E1) e humana em amostras de liga de titânio Ti6Al4V 

com rugosidades variadas na superfície. Superfícies mecanicamente ou manualmente polidas 

foram preparadas para produzir sulcos de polimento residuais bem orientados ou não, 

respectivamente. Houve correlação negativa entre a rugosidade superficial e a proliferação e 

adesão celular. A micro-CT para microanálise química mostrou perturbação da superfície 

completa da composição da liga do elemento de Ti6Al4V jateada de areia após o tratamento 

da superfície. Uma camada AlOx (composto de alumínio oxidado) enriquecido foi observado 

na superfície das amostras, o que poderia levar à suspeita de que o efeito concomitante da 

amplitude da rugosidade da superfície e concentração do AlOx tem um efeito sobre a 

proliferação e adesão das células osteoblásticas. Estes resultados mostraram a importância da 

análise química da superfície depois de qualquer tratamento superficial dos implantes à base 

de titânio antes de utilização biológica.  
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Culturas primárias de células semelhantes a osteoblastos, derivadas a partir de osso 

mandibular humano, foram usadas por Mustafa et al. 2001, para examinar o efeito da variação 

da rugosidade da superfície no material de implantes de titânio, na fixação celular, 

proliferação e diferenciação. Os autores determinaram que a proliferação e diferenciação de 

células derivadas de osso mandibular humano é aumentada pela rugosidade da superfície do 

implante de titânio. No entanto, o aumento do tamanho das partículas de jateamento a 300 

microM não aumenta a adesão inicial das células em comparação com superfícies torneadas. 

Vários estudos têm mostrado que, em tecido mole, a orientação da topografia da 

superfície afeta a resposta celular. No entanto, a resposta do tecido duro não é totalmente 

compreendida. Hallgreen em 2001 realizou um estudo para determinar se a orientação da 

microestrutura de superfícies de implantes influencia no reparo ósseo em coelhos. Quarenta 

implantes cilíndricos foram preparados com uma orientação constante da microestrutura e 

investigados in vivo. A análise topográfica apresentou uma orientação clara na superfície do 

implante, sendo na estrutura de superfície mais áspera, foi encontrado ranhuras orientadas 

verticalmente que horizontalmente. A análise histomorfométrica não mostraram diferenças 

estatisticamente significativas entre as ranhuras horizontais ou verticais dos implantes, 

referentes ao contato osso-implante ou a quantidade de área de osso ao redor do implante. 

Boyana et al. (2003) realizaram cultura de células osteoblásticas de linhagem de 

osteossarcoma humano (MG63), da calvária de fetos de ratos (FRC), do tipo osteócitos de 

camundongos (MLO-Y4) e osteoblastos humanos (NHOst) sobre discos de titânio. Foram 

utilizadas superfície lisa (usinados; Ra<0.02 µm); mista (jateados e condicionados com ácido- 

SLA; Ra=4 µm) e rugosa (jateados com spray de titâno- TPS; Ra=5 µm).  Como controle 

negativo, as células foram cultivadas sem o disco. O objetivo foi testar a capacidade de 

linhagens osteoblásticas em sintetizar fatores que possam favorecer a osteogênese e atividade 

de osteoclástica. Todos os experimentos foram realizados em sextuplicatas e repetidos duas 

vezes para garantir a validade das observações. Houve expressão aumentada de TGF-β1, 

PGE2 e NO com todas as linhagens celulares cultivadas sobre as superfícies TPS e SLA . 

Houve aumento da resposta aos hormonios esteróides. A inibição de produção das 

prostaglandinas reduziu os efeitos da microtopografia de superfície. Tanto a COX-1 

constitucional quanto a COX-2 induzível exerceram papeis de influencia na inibição 

específica de cada enzima. A sinalização de integrina foi também importante, já que o 

anticorpo anti-beta-1 integrina favoreceu a diferenciação de osteoblastos.   As células 

cultivadas sobre SLA e TPS também demonstraram níveis elevados de osteoprotegerina 
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(OPG) no meio condicionado, os quais estavam relacionados com aumento no mRNA de 

OPG. Por outro lado, os mRNAs do ligante RANK estavam presentes em baixos níveis, sem 

detecção de RANKL solúvel no meio condicionado.  Esses achados sugeriram que o 

crescimento de células sobre superfícies microrrugosas resultaram em células com 

características fenotípicas de osteoblastos, com produção de fatores locais e hormônios que 

mantinham e sustentavam esse fenótipo, ao mesmo tempo em que diminuiam a atividade e 

formação de osteoclastos.  

Segundo Boyan em 2003, osteoblastos respondem as micro características 

arquitetônicas de seu substrato. Em superfícies lisas as células aderiram e proliferaram, com 

apresentação relativamente baixa de marcadores de diferenciação em culturas em 

monocamada, mesmo quando confluentes. Quando cultivadas em superfícies microrugosas de 

Ti, com uma rugosidade média (Ra) de 4-7mum , a proliferação é reduzida mas a 

diferenciação é aumentada e em alguns casos é sinérgico com os efeitos de microtopografia 

superfície. Além disso, as células sobre substratos microrugosos Ti, formam mais 

hidroxiapatita que as células cultivadas em superfícies lisas. Os osteoblastos também 

respondem a fatores de crescimento e citocinas em um modo dependente da superfície. Em 

superfícies mais ásperas, os efeitos de fatores reguladores, como 1alfa, 25 (OH) 2D3 ou 

17beta-estradiol são realçados. A resposta à superfície é mediada por integrinas sinalizadas  

pelas células através de muitos mecanismos como fatores de crescimento. Os estudos que 

utilizam superfícies de PEG-modificada, indicam que o aumento da diferenciação pode estar 

relacionada com uma ligação com a superfície. Quando os osteoblastos são cultivados em 

superfícies com produtos químicos ou microarquiteturas que reduzem adesão e proliferação 

celular, aumentou a diferenciação de células e tendem a aumentar a produção de fatores, 

como o TGF-beta1, que promovem a osteogênese enquanto diminui a atividade osteoclástica. 

Assim, em superfícies microrugosas de Ti, osteoblastos criam um microambiente compatível 

à formação de novo osso 

Jayamaran et al. em 2004 investigaram a proliferação de células osteoblásticas obtidas 

a partir de periósteo de cabra sobre implantes rugosos com superfícies tratadas por meio de 

jateamento e condicionamento ácido sobre implantes com superfície sulcada 

experimentalmente. Os implantes foram cultivados com osteoblastos e mantidos por período 

de 1 a 7 dias. A expressão de fibronectina e osteonectina foram investigadas. A superfície 

sulcada permitiu melhor suporte para a adesão e proliferação de células osteoblásticas que nas 

superfícies rugosas. Além disso, as células osteoblásticas posicionadas em superfícies 
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sulcadas exibiram forte marcação para fibronectina e extensões citoplasmáticas junto com 

expressão intensa de osteonectina, sugerindo que os sulcos ofereciam melhor adesão e 

proliferação celular do que outras superfícies rugosas estudadas. 

Segundo Lossdörfer et al 2004, superfícies de titânio do implante com 

microtopografias rugosas apresentam um aumento da força de retirada in vivo sugerindo 

aumento no contato osso-implante. Isto é suportado por estudos in vitro que mostram que 

quando a microrugosidade da superfície aumenta, a proliferação dos osteoblastos diminui ao 

passo que aumenta sua diferenciação. A diferenciação é ainda mais reforçada nas superfícies 

microrugosas por fatores estimuladores de osteogênese incluindo 1alfa, 25 (OH) 2D3. Os 

níveis de PGE2 e TGF-beta1 são aumentados em culturas cultivadas em microtopografias 

rugosas. Este efeito de superfície é aumentada sinergicamente, por tratamento de 1alfa, 25 

(OH) 2D3. PGE2 e TGF-beta1 regulam osteoclastos bem como osteoblastos, sugerindo que a 

microtopografia da superfície pode modular a libertação de outros fatores por osteoblastos 

que regulam osteoclastos. Para testar esta hipótese, os autores examinaram os efeitos da 

micro-arquitectura do substrato na produção de osteoprotegerina (OPG) e ativador do receptor 

do factor nuclear kappa B ligando (RANKL), os quais foram identificados como um sistema 

regulador chave da remodelação óssea, além da produção de 1alfa, 25 (OH) 2D3, que regula a 

diferenciação dos osteoblastos e osteoclastogênese. Células semelhantes a osteoblastos MG63 

foram cultivadas em  cultura celular sobre discos de titânio com diferentes microtopografia: 

PT (Ra <0,2 microM), SLA (Ra = 4 microm) e TPS (Ra = 5 microm). O número de células foi 

reduzido nas superfícies SLA e TPS, e o 1alfa, 25 (OH) 2D3 reduz ainda mais. Os níveis de 

OPG mRNA aumentaram em superfícies mais rugosas e o tratamento de 1alfa 25 (OH) 2D3 

provocou um aumento sinérgico maior. Assim, em superfícies com microtopografias rugosas, 

os osteoblastos secretaram mais fatores que aumentam a sua diferenciação, enquanto diminui 

a formação e a atividade dos osteoclastos. 

Análise de ângulo de contato dinâmico foi utilizada por Rupp em 2004 para investigar 

mudanças dependentes do tempo na molhabilidade de modificações de implantes de titânio 

jateados e ácido-gravadas, durante o seu primeiro contato com sistemas aquosos, em 

comparação com uma superfície de referência macrostructurada. As superfícies de Ti 

microestruturadas foram consideradas inicialmente hidrofóbicas. Rugosidade espacial e os 

parâmetros híbridos (ângulo de contato) poderiam descrever características topográficas 

interferindo com a molhabilidade dinâmica significativamente melhor do que os parâmetros 

de altura da rugosidade. Os resultados sugerem que a microestruturização influencia 
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fortemente a molhabilidade dinâmica das superfícies de implantes de Ti durante o contato 

inicial e a resposta biológica de adsorção de proteína do plasma. As superfícies 

microestruturados, uma vez que na configuração totalmente molhável, pode melhorar o 

contato inicial com o tecido do hospedeiro após a implantação, devido ao aumento 

drasticamente da hidrofilia. 

Sammons et al. em 2005 comparam sete implantes comercialmente disponíveis com 

superfícies plasma-spray, grit-blasted e/ou com ataque ácido, lisa e usinada e de titânio 

anodizado. Dois métodos foram usados para comparar o comportamento celular: 1. Teste de 

proliferação celular em quatro estágios diferentes de adesão por meio de MEV; 2. Implantes 

colocados dentro de sacos de rede de nylon em contato com fragmentos ósseos de calvária de 

ratos por 2 e 4 semanas. As superfícies combinando grit-blasting e condicionamento ácido 

mostraram taxas mais elevadas de proliferação celular. Morfologias celulares mais 

diferenciadas foram observadas nos dois testes realizados, com migração de células sobre 

todas as superfícies no segundo teste. Camadas multicelulares com matriz extracelular 

estavam presentes entre as camadas e a superfície dos materiais depois de 2 semanas. Após 4 

semanas, as camadas celulares estavam mais consolidadas, e a microestrutura estava coberta 

por camadas de células e matriz extracelular, com formação de tecido  mineralizado. Os 

resultados indicaram que superfícies mais rugosas favorecem a proliferação celular. 

Jarmar et al., em 2008, avaliaram as características de superfície de diferentes 

implantes disponíveis comercialmente por meio de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), feixe de íons e microscopia eletrônica de transmissão (MET).  Foram investigadas 

amostras dos implante: TiUnite (Nobel Biocare) com tratamento de superíficie por meio de 

modificação anódica; HA (Nobel Biocare) com tratamento spray de plasma de HA; 

OsseoSpeed (Astra) com tratamento por jateamento e condicionamento com ácido fluorídrico 

diluído; SLA (Straumman) com tratamento por meio de jateamento e condicionamento ácido; 

Branemark Integration, superfícies apenas usinadas. As análises realizadas demonstraram que 

os implantes TiUnite apresentam Sa= 1.55±0.01, espessura da camada superficial de 2 µm 

contendo óxido de titanio amorfo, TiO2 e fósforo. Os implantes HA apresentaram Sa= 

3.29±1.15, espessura de camada superficial >5 µm com presença de HA amorfa e cristalina. 

Os implantes OsseoSpeed apresentaram Sa= 1.82±0.12, com espessura de camada superficial 

de 0.5-1 µm contendo TiO2 (anatase + rutila) ou 0.01µm com TiO2 amorfo. Os implantes SLA 

apresentaram Sa= 1.98±0.08, espessura de camada superfície não detectável contendo TiHx. 
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Os implantes Branemark Integration apresentaram Sa= 1.53±0.05, espessura de superfície 

0.01 µm e presença de TiO2 (rutila). 

Em 2008, Le Guehennec et al. compararam o comportamento de células osteoblásticas 

MC3T3 sobre diferentes superfícies de implantes: polido (Smooth-Ti), jateado por alumina 

(Alumina-Ti) ou com fosfato de cálcio bifásico (BCP-Ti) e jateado e tratado com ácido 

(SLA). As análises por meio de MEV e perfilometria mostraram microtopografias distintas, 

com o grupo BCP-Ti apresentando maior rugosidade (Ra= 2.51). A hidrofilia e energia de 

superfície foram determinadas em diferentes substratos por medidas de ângulo de contato 

dinâmico. A superfície mais hidrofílica foi a de Alumínio-Ti, enquanto a SLA era a superfície 

mais hidrofóbica. As superfícies de titânio estavam oxidadas como TiO2 e poluídas por 

contaminantes de carbono, conforme determinado por XPS. As amostras de alumina-Ti 

também exibiram picos de alumíno resultantes do jateamento. Os discos de BCP-TI 

continham traços de cálcio e fósforo. As células osteoblásticas aderiram, espalharam e  se 

proliferaram sobre os substratos. Depois de dois dias, as superfícies SLA e BCP-Ti estavam 

recobertas por camada de células osteoblasticas. Em maior aumento, as células exibem 

extensões citoplasmáticas e filópodes. Comparativamente ao controle, a viabilidade celular 

sobre o implante de titânio de superfície lisa foi semelhante, inferior para os implantes de 

Alumina-Ti e superior com os grupos SLA e BCP-Ti. A atividade de fosfatase alcalina estava 

aumentada na cultura de forma tempo-dependente, independente do substrato. Esses achados 

sugeriram que a superfície jateada por BCP resulta em rugosidade superficial sem 

contaminantes de superfície. 

Mendoça et al. (2009) utilizaram discos de titânio comercialmente puro (cpTi) grau IV 

(6,0 mm x 1,0 mm), divididos em três grupos para avaliar a adesão de células mesenquimais 

humanas induzidas à diferenciação osteoblástica cultivadas sobre esses discos. Os grupos 

foram divididos de acordo com o tratamento de superfície: usinados (grupo U), usinados e 

subsequentemente tratados com ataque ácido (grupo Ac) ou usinados, jateados e 

condicionados com ataque ácido (grupo J/Ac). Foram avaliados a expressão gênica fostatase 

alcalina–ALP, Sialoproteína Óssea–BSP, e Runx2, após 7 e 21 dias através de PCR em tempo 

real, enquanto a formação de nódulos mineralizados in vitro foi investigada por coloração 

com alizarina vermelha. Observou-se aumento relativo nos níveis de expressão dos genes 

ALP, BSP e Runx2 para a superfície com J/Ac quando comparada com as superfícies U e Ac. 

Após 21 dias a expressão de ALP estava 80 vezes maior na  superfície J/Ac e o aumento no 

nível de BSP foi de 25 vezes. Após 35 dias a área mineralizada foi de 18%, 71% e 80%, para 
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as superfícies U, Ac e J/Ac, respectivamente. Estes resultados sugerem que o jateamento da 

superfície previamente ao ataque ácido permitiu um maior nível de expressão de genes 

relacionados à cascata de diferenciação do tecido ósseo e formação de nódulos de 

mineralização in vitro, podendo levar a uma maior e melhor resposta de osseointegração 

destas superfícies. 

No mesmo ano, Mendonça e colaboradores investigaram a influencia de superfícies de 

implantes tratados em nanoescala na diferenciação de osteoblastos. Os discos de titânio foram 

preparados com revestimentos derivados de sol-gel e caracterizados por MEV, microscopia de 

força atômica e XPS. Células tronco mesenquiamais (CTMs) foram cultivadas sobre os discos 

de titânio por 3-28 dias. Foram medidos os níveis de atividade de fosfatase alcalina, mRNAs 

de sialoproteína óssea (BSP), Runx2, osteonectina (OCN), OPG e OSX e painel de 76 genes 

relacionados à osteogênese. A avaliação topográfica e química confirmou as características de 

nanoescala comparadas aos implantes usinados (M) e condicionados com ácido (Ac). Aos 14 

dias, os níveis de mRNA estavam aumentados para Anatase (An), Rutila (Ru), Alumina (Al) e 

Zircônia (Zr) (2x, 3.5x, 4x e 3x, respectivamente). A expressão de OSX nos grupos M e Ac 

foram semelhantes ao baseline. Aos 14 e 28 dias a expressão relativa de mRNA de BSP foi 

significativamente sobrerregulada para todas as superfícies em nanoescala comparativamente 

às usinadas. A resposta aumentada de células aderidas a superfícies de implantes revestidas 

por nanoestrutura foi ilustrada por aumento na expressão aumentada de OSX e BSP. Além 

disso, as superfícies nanoestruturadas produzidas por óxido de alumínio aumentaram 

significativamente a expressão de gene de diferenciação de osteoblastos das CTM, sugerindo 

que substratos de implantes de titânio em nanoescala podem melhorar a osseointegração por 

alterar a resposta das células aderidas. 

Alves & Wassall em 2009 avaliaram a biocompatibilidade superficial observando 

adesão, morfologia celular e proliferação de células semelhantes a osteoblastos, cultivados em 

implante dentário de titânio comercialmente disponível (Titamax Liso, Neodent, Curitiba, PR, 

Brasil). As amostras de implantes foram imersos em suspensão de células de tipo 

osteoblastica por um período de 24, 48 e 72 horas Com base na análise de superfície, as 

células osteoblásticas aderiram à superfície usinada, após 24 horas em cultura. Em 48 horas, 

as células se espalharam sobre a superfície do implante, e após 72 horas uma proliferação de 

células com corpos grandes e planos foi observada sobre a superfície usinada do implante. os 

resultados demonstram que a superfície de titânio usinada é biocompatível, uma vez que 
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permitiu a adesão e proliferação de células semelhantes a osteoblastos, além de preservar a 

integridade da célula e as características morfológicas. 

Wennerberg & Albrektsson (2009) avaliaram e compararam superfícies modificadas 

em escala nanométrica de microimplantes experimentais de TiO2 com microimplantes não 

modificados, em relação à interação do tecido da mucosa oral humana, avaliada por 

microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão, com o objetivo de caracterizar a 

resposta inflamatória e o nível de reabsorção óssea marginal.  Para tanto, realizaram estudo 

randomizado envolvendo 15 voluntários que receberam os dois tipos de implantes a serem 

testados. A comparação entre dois microimplantes mostrou leve eritema e liberação de 

exsudato. Os tecidos ao redor dos implantes testados estavam clinicamente saudáveis. Houve 

72% de contato com o pilar do mini-implante no grupo teste e 48% no grupo controle (p = 

0.0268). Não houve diferença estatisticamente significativa em outras variáveis histológicas. 

A perda de osso marginal após 14 semanas foi de 0.5 mm para o grupo teste (n = 11) e de 1.7 

mm para o grupo controle (n= 9; p= 0.0248).  Esses resultados sugeriram que a incorporação 

de tratamento por nanotecnologia apresenta benefícios clínicos no processo inicial de reparo 

dos tecidos após a instalação do implante, aumentando a aderência de tecido mole aos 

mesmos e possivelmente diminuindo a reabsorção óssea. 

Olivares-Navarrete em 2010 avaliou as respostas de CTMs humanas nas propriedades 

de superfície ao substrato e examinou os mecanismos subjacentes envolvidos. CTMs exibiram 

características de osteoblastos (fosfatase alcalina, RUNX2 e osteocalcina), quando cultivada 

em microestruturas de Ti; este efeito foi mais forte com o aumento da hidrofilia. Fatores 

produzidos pelos osteoblastos cultivados em microestruturas de Ti foram suficientes para 

induzir a diferenciação das CTMS em co-cultura a osteoblastos. Estudos mostraram que isso 

foi devido à sinalização via integrinas alpha2beta1 em osteoblastos na superfície do substrato 

e ação parácrina de Dkk2 secretada. Assim, MSCs humanas são sensíveis a propriedades dos 

substrato, que induzem a diferenciação osteoblástica. Os osteoblastos interagem com estas 

propriedades de superfície através de alpha2beta1 e secretam Dkk2, que atua sobre as CTMs. 

Em 2010, Mendonça et al, considerando que as superfícies nanoestruturadas podem 

modular a resposta celular, investigaram a expressão diferencial de genes da cascata de 

diferenciação de osteoblastos em função de diferentes materiais e superfícies de implantes 

osseointegrados in vitro e in vivo, visando possível redução no tempo necessário à 

osseointegração. Foram utilizados discos de titânio comercialmente puro grau IV de 6.0 x 
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1.0mm da Neodent Implantes Osteointegráveis (Curitiba, PR, Brasil) com os seguintes 

tratamentos de superfície: usinado (L), com ataque ácido (Ac), revestido com óxido de titânio 

– forma cristalina anatase (A); revestido com óxido de titânio – forma cristalina rutilo (R); 

revestido com óxido de alumínio (Al) e revestido com óxido de zircônia (Zr). A topografia de 

superfície foi investigada por MEV em aumentos de até 100.000x. A rugosidade foi 

investigada em microscópio de força atômica e a composição química por meio de EDS. A 

avaliação da biocompatibilidade in vivo foi feita pela instalação de implantes em tíbia de 

ratos. Cada animal recebeu um ou dois implantes (4.0 x 1.6 mm) de cada superfície em cada 

tíbia. Os animais foram sacrificados após 3, 7, 14, 21 e 56 dias.  Nos períodos de 14, 21 e 56 

dias foi investigada a resistência de remoção ao torque dos implantes por meio de torquímetro 

digital (6 implantes/grupo em cada período de avaliação). Os níveis de expressão do gene de 

fosfatase alcalina foi elevado para o grupo Al, com expressão 5.2x maior após 3 dias e 3.8x 

após 14 dias comparativamente à superfície usinada, que apresentou valores semelhantes aos 

implantes tratados por ácido. Os implantes nanoestruturados A, R e Zr também mostraram 

aumentos na expressão de BSP superiores aos controles, porém inferiores aos implantes Al. 

Houve baixa expressão de mRNA de BSP nos períodos iniciais de observação, porém com 

alta expressão após 14 dias para as superfícies AL e Zr, sem diferenças entre os grupos U e 

Ac. O torque de remoção aumentou de forma tempo-dependente e foi significativamente 

maior aos 56 dias para as superfícies nanoestruturadas.  A análise histomorfométrica 

demonstrou maior contato osso-implante nas superfícies nanoestruturadas, com mais de 50% 

de contato aos 56 dias, enquanto a superfície A apresentou aproximadamente 40% de contato 

e a U de aproximadante 30%. Esses achados sugeriram que o tratamento proposto afetou a 

expressão gênica específica de células ósseas.. 

Yamano et al. (2011) utilizaram discos de zircônia (Zr) e titânio (Ti) com diferentes 

tratamentos de superfície com a divisão da amostra em quatro grupos:  (Zr-S)- zircônia de 

superfície lisa, (Zr-R)- zircônia de superfície rugosa, (Ti-S)- titânio de superfície lisa e (Ti-R)- 

titânio de superfície rugosa foram utilizadas. A rugosidade superfícieal foi investigada por 

meio de microscopia de força atômica. A morfologia dos fibroblastos gengivais humanos 

aderidos sobre os discos foi examinada por meio de microscopia eletrônica de varredura, 

enquanto que a atividade de proliferação celular foi investigada por ensaio de MTT. Os níveis 

de expressão gênica de colágeno e integrina foram investigados por meio de PCR em tempo 

real. A maior rugosidade superficial foi observada nos discos Ti-R, seguido por Zr-R, Ti-S e 

Zr-S. As células cultivadas sobre os discos de Ti-S e Zr-S estavam mais alinhadas com as 
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irregularidades superficiais em períodos mais prolongados de observação. As células 

cultivadas sobre os discos de Zr-S apresentaram o mais fraco espalhamento em comparação 

com as outras superfícies, após 3 horas de cultura. As células proliferaram em taxa 

significativamente mais rápida na superfície de Zr-S do que nas outras superfícies. Houve 

expressão gênica de integrina α2 após 3 horas, integrina-α5 e colágeno tipo I após 48 horas 

mais significativa sobre as superfícies de Zr-S. Por outro lado, a expressão de integrinas -β1 e 

-β3 e colágeno do tipo III foi significativamente diminuída nos discos de Zr-S após 1 hora.  

Heo et al. (2011) investigaram a resposta de CTMs de ligamento periodontal 

cultivadas sobre discos de titânio usinados, jateados com partículas de Al2O3 de 75 e 125 µm e 

anodizados. Os resultados demonstraram que a taxa de proliferação celular foi maior nos 

discos de titânio jateados com partículas de Al2O3
 de 75µm, bem como maior expressão de 

osteocalcina foi observada nas superfícies jateadas, independentemente do tamanho das 

partículas.  Houve diminuição na expressão de colágeno tipo I em períodos de observação 

mais tardios (6 dias) em todos os grupos.  

Lavenus et al. em 2011, investigaram a adesão, proliferação e diferenciação de células 

tronco mesenquimais humanas, fibroblastos gengivais e células osteoblásticas sobre 

superfícies de poliestireno ou TCPS (controle), vidro e titânio. As propriedades dos substratos 

foram cuidadosamente avaliadas por meio de microscopia de força atômica, espectroscopia 

fotoeletrônica por raios-X (XPS), medidas de ângulo de contato e potencial zeta. A adesão 

dos três tipos de células foi comparada nos diferentes substratos. O número de células 

aderentes, morfologia celular e densidade dos pontos focais foram determinados por meio de 

sistema de análise de imagens próprias baseadas na marcação do núcleo, actina e vinculina. A 

influência das superfícies na diferenciação osteogênica de CTMs, fibroblastos e linhagem 

osteoblásticas foram também investigadas por meio da mensuração da atividade de fosfatase 

alcalina e marcação da mineralização com vermelho de alizarina. Para o teste de proliferação 

celular, as células foram cultivadas nos diferentes substratos por 1, 2, 4, 8 e 16 dias. O meio 

foi trocado a cada 2 dias. Ao final de cada período de análise, as células foram tripsinizadas e 

contadas em hemocitômetro (n= 4 poços/grupo). Para análise de atividade de fosfatase 

alcalina e ensaio com alizarina vermelha, as células foram cultivadas sobre os discos em meio 

convencional e osteogênico (suplementado com 10mM de β-glicerofosfato, 0.2 mM de ácido 

ascórbico e 10-8M de dexametasona – Sigma).  A atividade de fosfatase alcalina foi 

determinada nos períodos de 7, 14 e 21 dias da cultura e a marcação com alizarina vermelha 

foi realizada nos períodos de 14, 21 e 28 dias. A despeito do substrato, as células tronco 
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mesenquimais e osteoblásticas apresentam formato de galho. Os fibroblastos gengivais 

exibiram maior número de pontos focais no Ti do que nos demais substratatos. A 

quantificação de alizarina vermelha indicou que as CTM e osteoblastos eram mais 

diferenciados no TCPS do que no Ti e no vidro. As propriedades de superfície dos substratos, 

tais como rugosidade, molhabilidade e composição química modularam o comportamento das 

células. 

Ainda neste ano, Mendonça et al. investigaram os efeitos da topografia de superfície 

dos implantes na síntese de colágeno por CTMs cultivadas sobre discos de titânio (20.0 x 1.0 

mm) de superfícies lisas ou rugosas por períodos de 0 a 42. A adesão e distribuição celular 

foram investigadas pela incubação das células com anticorpo faloidina conjungado com 

Texas-Red. Os níveis de mRNA de colágeno 1α1 foram investigados por meio de PCR 

quantitativo em tempo real e por genes modificadores do colágeno, como hidroxilases prolil 

(PHs), lisil oxidases (LOXs) e lisil hidroxilases (LHs).  A osteogênese foi investigada pela 

expressão de genes específicos para osteoblastos e pela marcação da mineralização por 

vermelho de alizarina. As camadas celulares associadas à matriz e conteúdo de colágeno 

foram determinadas por análise de aminoácidos. No período de 4 horas, 100% das células 

estavam achatadas nas duas superfícies, entretanto, as células sobre as superfícies lisas tinham 

formato semelhante a fibroblastos, enquanto que as células cultivadas sobre superfície rugosa 

não tinham longo eixo definido.  Os níveis de mRNA de PH, LH e LOX, na sua maioria, 

foram maiores nas superfícies rugosas depois de 3 dias. A área mineralizada também foi 

maior sobre superfícies rugosas nos períodos de 28 e 42 dias. O conteúdo de colágeno 

(percentual de proteína total) também foi significativamente (p< .05) maior sobre superfícies 

rugosas comparadas a superfícies lisas aos 28 (36% vs. 26%) e 42 (46% vs. 29%), sugerindo 

que a topografia de superfície rugosa modula positivamente a biossíntese de colágeno e o 

acúmulo e expressão de genes associados com a ligação cruzada de colágeno em CTM 

aderentes. A biossíntese alterada de matriz extracelular ricas em colágeno adjacente aos 

implantes osseointegrados pode influenciar as propriedades biomecânicas dos mesmos. 

Modificações  de micro superfície e nanoestruturais de implantes dentais e ortopédicos 

têm se mostrado promissores in vitro, in vivo e nos resultados clínicos. A molhabilidade da 

superfície também foi sugerida para desempenhar um papel importante na diferenciação de 

osteoblastos e osseointegração. No estudo de Gittens et al 2013 análises da molhabilidade 

(análise óptica de gota,  análise ambiental microscópica eletrônica de varredura, e a técnica 

Wilhelmy) indicaram respostas estáticas hidrofóbicos para gotas de água depositadas sobre 
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microrugosidades e espécimes micro/nanoestruturados, enquanto as respostas hidrofílicas 

foram observados com análises dinâmicas de espécimes micro/nanoestruturados. A maturação 

e fator local de produção de células MG63 osteoblastos humanos imaturos foi sinergicamente 

influenciado por nanoestruturas sobreposta a superfícies de titânio(Ti) com microrugosidades.  

Em contraste, as CTMs cultivadas em superfícies micro / nanoestruturados, na ausência de 

fatores exógenos solúveis exibiram diferenciação osteoblástica menos proeminentes e de fator 

local, em comparação com culturas em microrugosidade de Ti não modificadas.  

Pivodova em 2013, para estudar os efeitos das diferentes superfícies de titânio 

quimicamente modificados sobre a proliferação, diferenciação, adesão, e apoptose de células 

osteoblásticas SaOs-2. Seis diferentes materiais de titânio foram testados e comparados uns 

com outros: (1) Polido; (2) sem polimento; (3) sem polimento e gravado-alcalino; (4) sem 

polimento, areia, ácido e gravado-alcalino; (5) sem polimento e revestido com nitreto de 

zircônio; e (6) sem polimento, areia, e ácido-gravadas. A produção de fosfatase alcalina 

(ALP), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), metaloproteinase de matriz-2, e a expressão de 

proteínas de adesão (integrina α3β1, vinculina) foram avaliadas utilizando o método ELISA. 

Finalmente, a apoptose das células foi analisada por citometria de fluxo. As diferenças mais 

significativas foram encontradas para superfícies com jateamento e ácido sem polimento e 

discos de titânio com gravado alcalino quando comparadas com discos de titânio sem lustro 

apenas. A produção de TNF-α foi diminuída após 24 horas, tal como foi a produção de ALP 

após 72 horas. Em contraste, a expressão da integrina α3β1 foi aumentada após 6 horas. 

Nenhum dos discos de titânio demonstrou um efeito apoptótico em células. Este estudo 

demonstrou que os tratamentos de superfície físicas (tais como a rugosidade da superfície) 

têm um papel mais importante do que modificações químicas. Em geral, modificações 

químicas, tais como condicionamento ácido e alcalino pode afetar a molhabilidade das 

superfícies de titânio, fazendo uma superfície hidrófila ou hidrófoba de acordo com a 

modificação. Os autores concluíram que a ligação de células é melhor em superfícies 

hidrófilas, ao passo que as mesmas podem diminuir ligeiramente a expressão de atividade de 

ALP.  

Mendonça em 2013 avaliou o efeito de diferentes superfícies de implantes na 

diferenciação de CTMs em osteoblastos. Uma nova superfície de implante (Acqua) foi 

comparada com a superfície NeoPoros. As CTMs foram cultivadas em discos de titânio 

preparados com duas superfícies, e experimentos diferentes foram realizados para avaliar a 

viabilidade celular, a proliferação, a atividade de fosfatase alcalina, a mineralização e a 
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expressão dos genes relacionados aos osteoblastos. Além disso, microscopia eletrônica de 

varredura e espectroscopia de fotoelétrons de raio X foram feitas para avaliar a composição 

química e a topografia das superfícies. Após três e sete dias, a superfície Acqua mostrou 

níveis mais altos de proliferação celular, quando comparada com a superfície NeoPoros (p < 

0,05). A atividade da fosfatase alcalina foi seis vezes maior na superfície Acqua após 14 dias 

de cultura celular (p < 0,05). Além disso, a quantidade de cálcio depositado nas superfícies, 

devido ao processo de mineralização, foi o dobro na superfície Acqua após 14 e 28 dias (p < 

0,05). Para a análise da expressão gênica, os níveis de mRNA do genes da fosfatase alcalina 

(ALP) e sialoproteína óssea (BSP) foram maiores para Acqua aos três, sete e 14 dias, em 

comparação com a superfície NeoPoros. Uma maior expressão de genes marcadores de 

osteoblastos, bem como maior atividade de fosfatase alcalina e teor de cálcio, foram 

observados para a superfície Acqua. 

Em 2013 Soares et al para avaliar o desempenho biológico de ligas de titânio grau IV 

sob diferentes tratamentos de superfície: G1, jateamento e corrosão (NeoPoros, NEODENT); 

G2, a superfície com aumento de molhabilidade (Acqua - NEODENT) sobre a resposta de 

diferenciação preliminar e maturação celular. As células osteoblásticas imortalizadas foram 

plaqueadas em discos de G1 e G2 titânio. Sem disco foi utilizado como grupo de controlo (C). 

A viabilidade celular foi avaliada através da medição da atividade mitocondrial (MTT) a 

fixação das células foi realizada utilizando a exclusão de azul de triptano, a proteína total no 

soro e a normalização da fosfatase alcalina foi realizada em 4, 7 e 14 dias. As superfícies 

testadas apresentam comportamento diferente na dosagem de normalização da fosfatase 

alcalina mostrando que o G2 está mais associada com a indução de processo de diferenciação 

celular e que G1 é mais relacionado com o processo de mineralização. 

Rosa et al em 2013 caracterizaram a superfície dos implantes de empresas nacionais 

por interferometria de luz e avaliaram o grau de controle do processo de tratamento de 

superfície. As superfícies dos implantes foram analisados nas partes superiores, planos e 

ângulos das roscas, totalizando nove medições para cada unidade. Os implantes examinados 

apresentaram um desvio de altura média de menos de 1 um, a qual foi considerada 

minimamente áspera, exceto os implante da SIN-SW (1,01 mm) e no desenho do Vulcano 

Activos (1,26 mm). Os valores da ampliação da superfície variou consideravelmente em 

relação a referência de implante, com valores inferiores observado no grupo de implantes 

submetidas a jato de areia e condicionamento ácido e com valores mais elevados obtidos no 

grupo tratado por condicionamento ácido e anodização. Houve diferenças estatisticamente 
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significativas entre os lotes de implantes de todas as empresas avaliadas, indicativos de uma 

variação substancial na topografia do implante de um lote para outro. O autor questionou os 

baixos valores de rugosidade encontradas nas medidas e as diferenças entre os valores dos 

lotes e sugeriu que estas empresas devem considerar melhorar os seus tratamentos de 

superfície para conseguir rugosidade mais uniforme. 

O Titânio é um dos biomateriais mais utilizados para a fabricação de implantes 

dentários assim as propriedades da superfície dos implantes influenciam fortemente a 

osseointegração. Gardin em 2014 com o intuito de investigar as características de implantes 

dentários de Ti em termos de mutagenicidade, hemocompatibilidade, biocompatibilidade, 

osteoindutividade e segurança biológica. O ensaio de Ames foi usada para testar a 

mutagenicidade dos implantes dentários Ti, e o ensaio de hemólise para avaliar a sua 

hemocompatibilidade. Foram então semeadas material adiposo humano - derivadas de células 

estaminais, sobre estes implantes, a fim de avaliar a sua citotoxicidade. A expressão dos genes 

analisados com PCR em tempo real foi levado a cabo para investigar a osteoindutividade dos 

biomateriais. Finalmente, a estabilidade genética das células cultivadas em implantes 

dentários foi determinada por cariotipagem. Os resultados demonstraram que implantes 

dentários de Ti não são mutagênicos, não causam hemólise e são biocompatíveis. O ensaio 

MTT revelou que ADSCs, semeadas em implantes dentários de Ti proliferam até 30 dias em 

cultura. Além disso, ADSCs carregados em implantes dentários de Ti mostram uma expressão 

substancial de alguns marcadores específicos dos osteoblastos, tais como COL1A1, OPN, 

ALPL, e RUNX2, bem como a estabilidade cromossômica após 30 dias de cultura em meio 

sem fatores osteogênicos. O tratamento grit-blasted e gravado por ácido parece favorecer a 

adesão e proliferação de ADSCs e melhorar a osteoindutividade de superfícies de implantes 

dentários  de Ti. 

A Topografia da superfície do implante, é um fator determinante que afeta a 

diferenciação osteoblástica. Bryington no 2014 para avaliar os eventos precoces 

osteoindutoras e sinalização célula-célula em células aderentes, implantes de titânio 

comercialmente puro (2,2 x 5 mm) com nanotopografia (TiO2 tratados com HF-grit Blasted) 

foram comparados com topografia micro-escala de TiO2 grit-Blasted (mícron escala, 

controle) implantes in vivo. Seis implantes foram colocados em 10 sujeitos saudáveis 

sistemicamente e removido por roscagem inversa em 1, 3 e 7 dias. Perfis de células aderentes 

de expressão de genes, foram interrogados usando matrizes de baixa densidade de RT-PCR. 

Osteoindução não foi observado no dia 1, em ambas as superfícies. Aos 3 dias, os níveis 
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elevados de BMP6, osteopontina, e osterix (OS X) foram observadas em RNA de células 

aderentes nas superfícies, tanto em escala mícron e nanotopografica. Ambas as superfícies 

mantiveram expressão do gene osteoindutor aos 7 dias; no entanto, a maioria dos aumentos 

modestos de mRNAs, e níveis significativamente mais elevados de ARNm OSX, foram 

medidos para as células aderidas aos implantes nanotopografia. Implantes com topografia 

nanoescala, geram uma maior indução de genes ligados a osteogênese e sinalização célula-

célula durante as fases iniciais de osseointegração. 

A adesão de queratinócitos e de fibroblastos gengivais humanos para avaliar duas 

superfícies preparadas por oxidação anódica de titânio comercialmente puro (CpTi) foi 

investigada por Dorkhan em 2014. O efeito de bactérias orais na adesão de queratinócitos foi 

avaliada pelos autores. As superfícies foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). O número de células aderidas e força de ligação, bem como a vitalidade de 

fibroblastos e queratinócitos foram avaliadas utilizando microscopia confocal a laser após 

coloração com o Live / Dead Baclight. Para avaliar o efeito sobre a adesão de bactérias e sua 

vitalidade, os queratinócitos foram co-cultivadas com 4 espécies de estreptococos comensais. 

Análise  em MEV mostrou as duas superfícies anodicamente oxidados a ser nanoestruturado 

com diferentes graus de densidade de poros. Ao longo de 24 horas, ambos os fibroblastos e 

queratinócitos aderiram bem nas superfícies nanoestruturados, embora a um grau menor do 

que para CpTi (intervalo de 42-89% dos níveis de CpTi). A força de adesão de queratinócitos 

foi maior do que a dos fibroblastos, mas não houve diferenças na força de adesão entre as 

duas superfícies. O consórcio de estreptococos comensais reduziu marcadamente a adesão de 

queratinócitos em todas as superfícies, bem como comprometeu a integridade da membrana 

das células aderidas. Tanto a vitalidade e nível de aderência de células de tecido mole para as 

superfícies nanoestruturados foi semelhante àquela em CpTi. A co-cultura com estreptococos 

reduziu o número de queratinócitos em todas as superfícies para aproximadamente o mesmo 

nível e causou dano celular, sugerindo que as bactérias comensais poderia afectar a adesão de 

células de tecido mole para as superfícies de intermediários in vivo. 

 Ramaglia em 2015 analisou os efeitos de propriedades de superfície de titânio sobre o 

comportamento biológico de fibroblastos gengivais humanos. FGHs foram cultivados in vitro 

sobre uma superfície de titânio modificado por um procedimento gravada com dois ácidos e 

sobre uma superfície usinada para controle. A adesão celular,  proliferação, apoptose, 

produção de certas proteínas da matriz extracelular (ECM), e expressão de granulócitos e 

macrófagos (receptor do fator estimulante de colónias-GM-CSFR) foram investigados 



56  Revisão da Literatura 

 

utilizando em cada experimento um total de 18 amostras para cada uma das superfícies de 

titânio. A fixação das células em 3 h de cultura foi estatisticamente superior na superfície 

condicionada. Crescimento de FGH aumentou em ambas as superfícies ao longo de todo o 

período experimental e ao 14 ° dia de cultura, a proliferação celular foi significativamente 

mais elevada sobre a superfície tratada do que na de controle. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas na percentagem de eventos de apoptose entre as 

superfícies. Produção de proteína ECM aumentou progressivamente ao longo do tempo em 

ambas as superfícies. Uma deposição estatisticamente significativa foi observada no dia 7 e 

14 para o colagénio I e apenas no dia 14 para a fibronectina e tenascina, quando comparado 

com a linha de base. GM-CSFR registou uma expressão positiva em ambas as superfícies, 

estatisticamente significativa no dia 14 na superfície condicionada em comparação com a 

usinada. Os dados mostraram que a superfície microtopografica no titânio modulou resposta 

in vitro de células e expressão fenotípica das FGHs. A superfície condicionada promoveu uma 

maior proliferação celular e diferenciação, melhorando o comportamento biológico de FGHs. 

Zizzari et al em 2015 avaliaram in vitro o comportamento e a biocompatibilidade de 

osteoblastos humanos primários (HOs), cultivados em diferentes superfícies de implante. HOs 

foram cultivadas em discos de titânio com superfície jateada e gravado ácido (grupo controle) 

ou jateada, gravada por ácido, seguido por revestimento com íons inorgânicos (grupo de 

teste). Ambas superfícies promoveram adesão e proliferação de HOs. Após 21 dias, as células 

nas superfícies teste se mostraram bem espalhadas, achatadas e anexado por extensões 

celulares, enquanto que as células em discos de controle apareceram principalmente 

alongadas. Maiores valores de MTT foram registradas para as células da superfície teste em 

relação ao controle em cada tempo experimental. A liberação de colagénio tipo 1 aumento até 

14 dias, diminuindo significativamente no dia 21 em células cultivadas em ambas as 

superfícies. A secreção de IL-6 e PGE2 mostro um pico em amostras do grupo controle no dia 

7, ao passo que os seus níveis não modificaram significativamente em ambos os grupos nos 

dias 14 e 21. Os resultados indicaram que a superfície do grupo teste resultou em maior 

biocompatibilidade e apropriado para suportar o crescimento e proliferação de osteoblastos. 

Gasik ainda neste ano avaliou diferentes tipos de implantes de titânio que foram 

testados in vivo, utilizando a mesma metodologia analítica. Além de parâmetros de materiais, 

parâmetros histomorfométricos chave, como área de regeneração, área de adaptação óssea e 

contato osso-implante foram determinados após 2 e 4 semanas de implantação em modelo 

animal (coelho). Implantes porosos têm diferenças mais claras do que as não-porosas, com os 
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melhores valores, obtidos no tratamento hidrotérmico de titânio depositada 

eletroforeticamente. Estes dados in vivo correlaciona bem com a previsão ótima feita por meio 

de testes in vitro. 

 

 

2.3 Ensaios de mineralização, sobre diferentes superfícies dos implantes 

 

Ecarot-Charrier et al 1983 apresentaram um método para o isolamento de osteoblastos 

de calvárias de ratos recém-nascidos sem o uso de enzimas digestivas. O procedimento 

consistiu na capacidade de os osteoblastos migrarem do osso para em pequenos fragmentos de 

vidro. As células isoladas foram cultivadas durante até 14 dias em meio Dulbecco modificado 

por Eagle, suplementado com 10% de soro fetal bovino e 50 microgramas / ml de ácido 

ascórbico. Aos 7 dias de cultura foram incubadas durante 24 h com [3H] prolina. Os níveis 

elevados de síntese de colágeno em relação à proteína total foram encontrados, tais como 

medidos por digestão com colagenase de proteínas das camadas de células. Análise de 

proteínas digerida com pepsina das mesmas culturas por SDS-PAGE mostrou que o colagénio 

do tipo I foi predominantemente produzido com pequenas quantidades de tipo III e V (cadeias 

alfa 1) colagênicos. Os osteoblastos cultivados na presença de beta-glicerofosfato e foi capaz 

de iniciar a deposição mineral em cultura. Análise de microscopia eletrônica das culturas 

revelaram a presença de cristais de apatita em forma de agulha associados com as fibrilas de 

colágeno e vesículas no espaço extracelular. Fibroblastos  da pele de ratos cultivados com as 

condições idênticas não conseguiram iniciar a mineralização. Estudos histoquímicos 

revelaram a presença de atividade de fosfatase alcalina, associado com membranas de 

osteoblastos, e vesículas de matriz sobre ou perto das fibrilas de colágenos. Assim, estes 

osteoblastos isolados mantiveram sua propriedade única de iniciar mineralização e, portanto, 

representaram um modelo de valor para o estudo do processo de mineralização in vitro. 

Bellows et al 1986  para determinar a capacidade dessas populações para formar osso 

mineralizado, suspensões de uma única célula obtidos a partir de digestões enzimáticas 

sequenciais de calvária de ratos fetais cresceram em cultura de longo prazo na presença de 

ácido ascórbico, Na beta-glicerofosfato, e dexametasona. Em culturas de células 

osteoblásticas cultivadas na presença de ácido ascórbico e beta-glicerofosfato ou somente com 

ácido ascórbico. Nódulos tridimensionais (cerca de 75 micron de espessura) cobertos por 

células poligonais que se assemelharam a osteoblastos podiam ser detectadas 3 dias após a 
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confluência. Os nódulos se tornaram macroscópicos (até 3 mm de diâmetro) após mais 3-4 

dias. Apenas na presença de fosfato orgânico mineralizaram. Os nódulos não se 

desenvolveram sem ácido ascórbico no meio. Dexametasona provocou um aumento 

significativo no número de nódulos. Histologicamente, os nódulos se assemelham ao tecido 

ósseo e as células que cobrem os nódulos são altamente coradas para a fosfatase alcalina. 

Imunomarcação com anticorpos específicos demonstraram coloração intensa de colágeno tipo 

I, que foi associada à mineralização, uma coloração mais fraca para colágeno tipo III e 

osteonectina e não detectável coloração para colágeno tipo II. Os resultados indicam que as 

células de calvária podem formar nódulos de osso mineralizado, in vitro, na presença de ácido 

ascórbico e de fosfato orgânico. 

Rosa et al em 2009 com o intuito de investigar a influência da estrutura porosa de 

titânio (Ti) sobre o comportamento de células osteogênicas, discos de superfície porosa de 

titânio, foram fabricados pelo processo metalúrgico do pó com tamanho dos poros 

aproximadamente entre 50 e 400 mícrons e uma porosidade de 60%. Células osteogênicas 

obtidas a partir de osso alveolar humano foram cultivadas até subconfluência e subcultivados 

em densidade sobre Ti (controle) e Ti poroso, por períodos de até 17 dias. Culturas cultivadas 

em Ti poroso, exibiram um aumento da proliferação de células e conteúdo de proteína total, e 

níveis mais baixos na atividade de fosfatase alcalina (ALP) do que Ti denso. Em geral, a 

expressão de genes osteoblásticos de marcadores-Runt, relacionado ao fator de transcrição 2, 

colágeno do tipo I, fosfatase alcalina, proteína morfogenética óssea-7 e de osteocalcina foram 

mais baixas no dia 7 e no dia 17 e mais elevados em culturas cultivadas em Ti poroso em 

comparação com Ti denso. Esse achado é consistente com a taxa de crescimento reforçada 

para essas culturas. A quantidade de matriz mineralizada foi maior no Ti poroso em 

comparação com o Ti denso. Estes resultados indicaram que o Ti poroso é um substrato 

adequado para a adesão e proliferação celular, além da produção de uma matriz mineralizada. 

Por causa do ambiente tridimensional que proporciona, o Ti poroso deve ser considerado um 

substrato vantajoso para promover interações desejável na superfície implantes-osso. 
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2.4 Técnica do enxerto ósseo em neoformação: estudos em modelos animais e em seres 

humanos 

 

A técnica do enxerto ósseo em neoformação foi proposta por Passanezi et al. em 1989 

em estudo clínico e histológico realizado em cães e em estudo de caso realizado em seres 

humanos. Consiste da criação de alvéolo por meio da extração de dentes condenados ou da 

perfuração do rebordo com broca esférica em baixa rotação e posterior coleta e transferência 

do material de granulação presente no interior do alvéolo para o tratamento de defeitos 

periodontais infraósseos 21 a 25 dias depois. No estudo pré-clínico, defeitos de furca foram 

criados cirurgicamente em molares superiores de 6 cães adultos. Simultaneamente, foram 

extraídos os incisivos inferiores dos cães, removendo-se os septos interproximais. Depois de 

20 dias, os defeitos infra-ósseos nos molares maxilares foram tratados por meio da 

transferência do material de granulação óssea presente no interior dos alvéolos, até o nível 

ósseo preexistente, enquanto que os defeitos do grupo controle não receberam tratamento 

algum, sendo preenchido apenas pelo coágulo. Os animais foram sacrificados em períodos de 

3 a 75 dias.  Foram tratados ainda dois pacientes, os quais receberam tratamento periodontal 

regenerativo por meio de enxerto ósseo em neoformação obtido de alvéolos cirurgicamente 

criados em defeitos infra-ósseos profundos localizados na região de pré-molar inferior e molar 

inferior.  A análise histológica dos espécimes demonstrou que os defeitos tratados com 

“enxerto ósseo em neoformação” foram preenchidos com tecido ósseo neoformado, novo 

cemento e novo ligamento periodontal funcionalmente inserido, enquanto que os sítios 

controle, tratados por meio de raspagem a campo aberto e posicionamento coronal do retalho, 

mostraram formação de novo cemento em área coronal ao defeito pré-existente, sem formação 

de novo osso ou novo ligamento periodontal.  Os casos clínicos tratados por meio da técnica 

de “enxerto ósseo em neoformação” resultaram em diminuição da profundidade de sondagem, 

ganho de inserção clínica e fechamento radiográfico do  defeito após 5 anos de observação. 

Análise histológica demonstrou a formação de novo osso, novo cemento e novo ligamento 

periodontal funcionalmente inserido e coronal à base do defeito original, sugerindo 

plasticidade celular. 

O enxerto ósseo em neoformação foi utilizado para tratamento de recessões gengivais 

extensas (>4 mm) por Ferraz em 2009.  Neste estudo, 15 pacientes apresentando recessão 

gengival classe I ou II de Miller com extensão apical ≥ 4mm foram tratados por meio do 

enxerto ósseo em neoformação, obtido de alvéolos cirurgicamente criados 21-25 dias antes do 
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tratamento (grupo teste; n= 35 defeitos) ou por meio de enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (grupo controle; n= 30 defeitos).  Os pacientes foram clinicamente avaliados no 

pré-operatório (baseline) e nos períodos de 1, 3, 6 e 9 meses pós-operatórios quanto às 

medidas de profundidade de sondagem, nível de inserção clínica, índice de placa, índice de 

sangramento gengival, comprimento da faixa de gengiva ceratinizada e altura da recessão.  Os 

resultados obtidos demonstraram que as duas técnicas são igualmente efetivas na redução da 

recessão gengival (teste: -2,77±0,16; controle: -3,20±0,24; p= 0,14).  Os dois grupos 

mostraram melhora de todos os parâmetros clínicos investigados após o tratamento. Os sítios 

tratados com enxerto ósseo em neoformação mostraram maior redução da profundidade de 

sondagem (teste: 0,85±0,10; controle: 0,24±0,12; p< 0,0001), do sangramento à sondagem 

(teste: -0,65±0,21; controle: 0,00±0,13; p= 0,01) e maior ganho de inserção clínica (teste: -

3,74±0,26; -2,95±0,10; p= 0,024).  O grupo controle apresentou maior aumento na faixa de 

gengiva ceratinizada (teste: 0,48±0,13; controle: 1,43±0,17; p< 0,0001).  Esses resultados 

sugerem que a técnica do enxerto ósseo em neoformação é efetiva para o tratamento de 

recessões gengivais extensas, permitindo o recobrimento parcial ou completo da recessão, 

bem como regeneração dos tecidos periodontais. 

Em 2012, Sant’ana et al. descreveram série de caso clínico para detalhar a técnica de 

recobrimento de defeitos de recessão profundos (>4 mm) por meio de enxerto ósseo em 

neoformação.  Os parâmetros periodontais clínicos, incluindo profundidade da recessão, 

profundidade de sondagem, nível de inserção, sangramento à sondagem, índice de placa e 

comprimento de gengiva ceratinizada foram avaliados por examinador único imediatamente 

antes e depois de 1, 3, 6 e 9 meses da cirurgia. Todos os casos mostraram redução da recessão 

e profundidade de sondagem em associação ao ganho de inserção, embora não houvesse 

aumento da faixa de gengiva ceratinizada. Esses achados sugeriram que a técnica poderia 

favorecer a regeneração periodontal e o recobrimento radicular nestas situações clínicas. 

 

 

2.5 Características do tecido de granulação presente em alvéolos em reparação 

 

O material da granulação óssea foi caracterizado pela primeira vez por Evian et al.  em 

1982.  Amostras de tecido ósseo em neoformação foram removidas de sítios de extração em 

intervalos de tempo de 4, 6, 8, 10, 12 e 16 semanas.  Os resultados obtidos demonstraram que 

a proliferação de células e tecido conjuntivo  dentro dos alvéolos ocorreu no período de 4 a 8 
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semanas, quando foi observada a formação de novo osso com material osteóide circundado 

por osteoblastos presente dentro do tecido conjuntivo.  De 8 a 12 semanas, o material sofre 

maturação e forma padrão trabecular, com preservação de material osteóide em menor 

número. Observa-se maturação das trabéculas ósseas, com pouco material osteóide e 

osteoblastos no período compreendido entre 12 a 16 semanas, semelhantemente à morfologia 

do osso trabecular.  

Em 1984, Amler considerou que o tecido ósseo medular apresenta maior tendência de 

formar osso quando transplantado no início de seu período regenerativo mais ativo do que 

quando amadurecido. Para testar esta hipótese, pequenos segmentos de esponja de polivinil 

foram implantadas em cavidades cirurgicamente criadas no fêmur de ratos, servindo como 

matriz para regeneração celular em procedimentos de enxerto. Houve formação de novo osso 

em 16 de 22 casos (72,7%) quando o material medular em regeneração foi usado para 

preenchimento do defeito, comparado com formação de osso em 4 de 23 casos (17,4%), 

quando foi utilizado tecido ósseo maduro (p= 0.0002). Não houve formação de novo osso 

quando se utilizou apenas as esponjas para enxerto (controle).  

Cardaropoli et al. em 2003 realizaram estudo experimental para estudar os eventos 

envolvidos na reparação dos compartimentos marginal, central e apical de alvéolo de 

extração, a partir da formação do coágulo sanguíneo até a remodelação do novo tecido duro 

formado. Foram utilizados 9 cães no experimento. Os cães tiveram os 4º pré-molares 

divididos em uma porção mesial e outra distal. A raiz distal foi removida e o alvéolo com o 

tecido mole e mineralizado circundante foi chamado de “unidade experimental”. Os animais 

foram sacrificados nos períodos de 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120 e 180 dias após a extração da 

raiz, quando foram removidas biópsias para análise histológica. De cada espécime, três 

secções representando a porção central do alvéolo foram selecionadas para exame histológico. 

As medidas morfométricas foram realizadas para determinar o volume ocupado por diferentes 

tipos de tecidos nos compartimentos marginal, central e apical do alvéolo de extração nos 

diferentes intervalos. Durante os 3 primeiros dias de reparação, o coágulo ocupou a maior 

parte do sítio. Depois de 7 dias, o coágulo foi em parte substituído por matriz provisória. No 

dia 14, o tecido do alvéolo estava formada por matriz e osso imaturo. No dia 30, osso 

mineralizado ocupou 88% do volume do alvéolo. Este tecido diminuiu para 15% no dia 180. 

A porção ocupada por osso medular nos espécimes de 60 dias foi cerca de 75%, porém 

aumentou para 85% no dia 180.  Esses achados sugeriram que a reparação de alvéolo de 

extração envolveu uma série de eventos incluindo a formação de coágulo e sua substituição 
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por matriz colágena provisória, osso imaturo, osso lamelar e osso medular. Durante o 

processo de reparação, uma ponte de tecido duro (osso cortical) foi formada, fechando o 

alvéolo. 

Cardaropoli et al. (2005) investigaram o padrão de reparação de alvéolos de extração e 

em defeitos cirurgicamente criados, enxertados ou não, no rebordo alveolar com os objetivos 

de determinar se a ausência de ligamento periodontal pode alterar as características da 

reparação do alvéolo de extração; examinar se existem diferenças na proporção dos diferentes 

tecidos envolvidos no processo de reparação de alvéolos de extração e defeitos cirurgicamente 

criados 3 meses após a cicatrização; estudar a influência de diferentes biomateriais na cura de 

defeitos cirurgicamente criados. Os sítios de extração foram criados em cinco cães após a 

hemisecção e remoção das raízes distais de 4 pré-molares inferiores.  Um dos alvéolos foi 

instrumentado para remover todos os remanescentes de ligamento periodontal.  Os animais 

foram sacrificados após 3 meses.  Os defeitos foram criados 3 meses após a extração de pré-

molares e molares em ambos os lados da mandíbula.  Defeitos cilíndricos foram então 

preparados com 3.5 mm de diâmetro e 8 mm de profundidade.  Em cada quadrante, um 

defeito foi enxertado com Bio-Oss Collagen, outro com esponja de colágeno e outro foi 

mantido sem enxerto.  Os animais foram sacrificados 3 meses depois.  Não houve diferenças 

entre as características morfológicas dos alvéolos com ou sem preservação de ligamento 

periodontal.  Observou-se, apicalmente à ponte óssea neoformada, o predomínio de osso 

medular, com algumas trabéculas de osso lamelar presente.  Os defeitos cirurgicamente 

criados não enxertados foram selados por ponte de tecido duro.  Nas porções central e apical 

dos defeitos, osso medular ocupou cerca de 61% da área e o osso mineralizado cerca de 39% 

dos tecidos.  A invaginação da superfície da crista óssea foi de 0.8±0.3 mm.  Os defeitos 

tratados com esponja de colágeno foi coberto por ponte de tecido duro, sendo que 38% do 

tecido dentro do defeito estava constituído de osso medular, enquanto os 62% remanescentes 

foram constituídos de osso mineralizado.  A invaginação da ponte de tecido duro foi de 0.6 ± 

0.1 mm.  Os defeitos tratados com Bio-Oss Collagen mostraram ocupação de porção 

substancial do volume tecidual pelo biomaterial. Cerca de 85% da periferia do biomaterial 

estavam em contato direto com novo osso mineralizado.  Osso imaturo e medular ocuparam 

47% e 26% do tecido neoformado.  A invaginação da porção mais coronal do defeito foi de 

0.1 ± 0.1 mm.  Esses achados sugeriram que a remoção do ligamento periodontal do alvéolo 

não altera o padrão de cura dos alvéolos 3 meses após a extração do dente.  Os tecidos 

presentes em alvéolos pós-extração pareceram mais maduros do que aqueles presentes em 
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defeitos criados cirurgicamente de dimensões semelhantes.  Os alvéolos tratados com Bio-Oss 

Collagen mostraram menor alteração dimensional do que alvéolos tratados com esponja de 

colágeno ou sem tratamento adicional. 

Penteado et al. em  2005, considerando que o tecido em cicatrização nos alvéolos de 

extração são mais efetivos na indução da formação óssea que o osso maduro, caracterizaram o 

material coletado de alvéolos em cicatrização 4 semanas após a extração de 6 dentes em seres 

humanos e encontraram marcação positiva para colágeno tipo I, osteonectina e sialoproteína 

óssea, com maior taxa de proliferação celular nas porções mais coronais do alvéolo, 

independente da colocação ou não de barreira de membrana.  Os achados imunohistoquímicos 

e em microscopia eletrônica de transmissão sugeriram que o material apresenta característica 

osteoblástica por natureza. 

Heberer et al. em 2012 avaliaram o potencial osteogênico de células mesenquimais 

embebidas na matriz provisória de alvéolos de extração com ou sem enxerto de Bio-

OssCollagen 6 semanas após a extração.  Vinte e cinco pacientes com 47 sítios de extração 

participaram do estudo. No momento de instalação do implante, biópsias da área da extração 

foram coletadas e posteriormente analisadas por imunohistoquímica para avaliação do 

potencial osteogênico das células mesenquimais utilizando anticorpos contra Runx2, 

osteonectina e osteocalcina.  Dos 47 alvéolos examinados, 17 demonstraram ossificação quase 

completa, permitindo a análise imuonohistoquímica de 21 alvéolos não enxertados e 9 

enxertados.  Não houve evidências de inflamação aguda ou crônica nos espécimes.  Não 

houve diferenças significantes na quantidade média de células positivas para Cbfa1/Runx2 

(sítios não enxertados 73.2% vs. sítios enxertados 73.3%), OSN/SPARC (sítios não 

enxertados- 66.9% vs. sítios enxertados- 61.4%) e OC (sítios não enxertados- 23.4% vs. sítios 

enxertados- 20.1%) entre os dois grupos. A densidade celular não se correlacionou com a 

quantidade e células marcadas independente das proteínas usada.  Esses achados sugeriram 

que a matriz provisória apresenta grande proporção de células apresentando maturação de 

células osteoprogenitoras maduras em osteoblastos. 

Recentemente, células da granulação óssea obtidas a partir de alvéolos cirurgicamente 

criados foram cultivadas e caracterizadas por Valdivia em 2013. Foram coletadas amostras de 

tecido ósseo presente no alvéolo de cicatrização de dois pacientes adultos saudáveis 

sistemicamente com indicação de cirurgia periodontal regenerativa pela técnica do enxerto 

ósseo em neoformação. Imediatamente após a coleta, as amostras foram transportadas ao 
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laboratório de cultura de células para estabelecimento da cultura primária.  As células foram 

cultivadas em atmosfera úmida, contendo 5% CO2 a 37ºC. A curva de crescimento das células 

foi determinada por meio de contagem de células viáveis. Após a caracterização da curva de 

crescimento, foram realizadas a caracterização da amostra por meio de determinação da 

atividade de fosfatase alcalina e de mineralização. O teste de proliferação celular mostrou que 

houve aumento significativo (p< 0.05; ANOVA para medidas repetidas) do número de células 

vitais presentes na cultura nos dias 3 (90,8%), 5 (132,50%), 7 (137,50%) e 10 (227,50%) em 

relação ao controle (dia 0).  Foram observadas atividade de fosfatase alcalina e de 

mineralização in vitro. Esses achados sugeriram que as células GO apresentam alta atividade 

de proliferação e síntese, sendo compatíveis com células de linhagem osteoblástica. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Objetivo  

 

O objetivo primário deste estudo é avaliar a resposta de células de linhagens 

fibroblásticas e osteoblásticas sobre diferentes superfícies de implantes de Ti comercialmente 

puro.  

 

 

3.2 Objetivos secundários  

 

Os objetivos secundários desta pesquisa são: 

 

• Determinar a rugosidade superficial obtida com os diferentes tipos de tratamento de 

superfície realizados nos discos de titânio; 

• Determinar a composição química superficial dos diferentes discos de titânio; 

• Determinar qual o tratamento de superfície resulta em maior adesão de células 

fibroblásticas e osteoblásticas; 

• Determinar a taxa de proliferação de células fibroblásticas e osteoblásticas sobre 

discos de titânio de diferentes tratamentos superficiais; 

• Determinar qual o tratamento de superfície resulta em maior formação de grânulos 

mineralizados pelas células osteoblásticas; 

• Determinar atividade de fosfatase alcalina de células fibroblásticas e 

osteoblásticas sobre discos de titânio com diferentes tratamentos de superfície. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Amostras de discos de titânio 

 

Foram utilizados neste estudo discos de titânio comercialmente puro grau IV com 

dimensões de 6,0mm de diâmetro X 2,0mm de espessura (Figura 1). Os discos de titânio, 

fornecidos pela empresa Neodent (Curitiba, PR, Brasil) foram divididos em 4 grupos de 

acordo com o tratamento de superfície:  

 

• L: discos usinados (controle);  

• JATO: discos usinados seguido de jateamento abrasivo;  

• NP: discos usinados, jateados e tratados por subtração ácida (superfície 

NeoPoros);  

• ACQ: discos com tratamento superficial para melhora da hidrofilia (superfície 

Acqua). 

 

 
 

Figura 1- Ilustração do disco de titânio comercialmente puro grau IV com diferentes tratamentos de 

superfície e dimensões de 2mm de espessura x 6 mm de diâmetro utilizados no estudo  

 

 

A Figura 2 descreve a distribuição dos discos de titânio em cada ensaio realizado no 

estudo, de acordo com os grupos de tratamento e células cultivadas. 
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Meio osteogênico 

Células GO 
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Meio osteogênico 

Células GO 

Meio osteogênico 

Células GO 

 

14 dias 

 

 

28 dias 14 dias 28 dias 14 dias 28 dias 14 dias 28 dias 

Figura 2- Desenho experimental 
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4.2 Caracterização da microtopografia de superfície 

 

A microtopografia de superfície dos diferentes tipos de disco de titânio foi avaliada por 

meio de MEV, em fotomicrografias obtidas em aumentos de 500x. Foi  utilizado, para tanto, 1 

disco de titânio de cada grupo experimental. As imagens obtidas foram analisadas no software 

de análise de imagens ImageJ (disponível para download em: http://imagej.nih.gov/ij/), por meio 

de um plugin (SurCharJ). Este plugin mede os valores de rugosidade de toda a superfície de 

acordo com o padrão ISO 4287/2000: Ra (desvio médio aritmético), Rq (desvio da raiz quadrada 

média), Rku (achatamento do perfil avaliado), Rsk (assimetria), Rv (vale mais baixo), Rp (pico 

mais alto) e Rt (altura total do perfil). 

 

 

4.3 Análise EDS (“Energy Dispersive X-ray Detector” ou Espectrometria de Energia 

Dispersiva de Raios-X) 

 

A composição química dos discos de titânio de superfícies L, JATO, NP e ACQ foi 

analisada por espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDS). O ensaio foi realizado no 

Laboratório de Tecnologia da Usinagem da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), campus Bauru, sendo utilizado para isso 1 disco de titânio de cada grupo 

experimental. O princípio do ensaio se baseia na incidência de feixe de elétrons sobre o mineral, 

provocando excitação dos elétrons mais externos dos átomos e dos íons constituintes. Ao 

retornarem a sua posição inicial, liberam a energia adquirida em comprimento de onda no 

espectro de raios-X. Um detector instalado no microscópio eletrônico de varredura mede a 

energia associada desse elétron, permitindo determinar a composição química dos espécimes. 

 

 

4.4 Cultura de células de linhagem osteoblástica (células GO-1) 

 

Foram convidados a contribuir com este estudo dois pacientes sistemicamente 

saudáveis, não fumantes, sem uso regular de medicamentos, em atendimento nas clínicas de 

Periodontia e Clínica Integrada Reabilitadora da FOB-USP, com indicação de tratamento de 

defeitos periodontais infra-ósseos por meio da técnica do enxerto ósseo de granulação 

(Passanezi et al. 1989). 
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Criação do alvéolo cirúrgico 

 

O alvéolo cirúrgico foi criado pela perfuração do rebordo desdentado existente com 

broca diamantada esférica, conforme descrito por Passanezi et al. (1989).  Brevemente, após 

antissepsia e anestesia adequada da área doadora, será descolado retalho total sobre o rebordo 

ósseo desdentado, expondo-se a crista óssea do rebordo.  Com auxílio de broca cilíndrica em 

baixa rotação, sob irrigação constante com soro fisiológico, foi criado alvéolo cirúrgico com 

dimensões aproximadas de 10 mm de profundidade x 3,5 mm de diâmetro, respeitando-se as 

estruturas anatômicas nobres, como seio maxilar e nervo alveolar inferior.  O retalho foi 

suturado com fio de seda 4-0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São Paulo, Brasil).  Como 

cuidados pós-operatórios, foram prescritos antibiótico (amoxicilina 500 mg, t.i.d, 7 dias) e 

anti-inflamatórios não esteroidais (nimesulide 100 mg, b.i.d., 3 dias). Os pacientes foram 

instruídos a não realizar bochechos vigorosos nas primeiras 48 horas e tiveram as suturas 

removidas após 7 dias.  

A área foi reaberta após 21 dias para realização do tratamento periodontal previsto. 

Neste momento, após o transferência do material presente no interior do alvéolo para o defeito 

a ser tratado, o remanescente tecidual presente no alvéolo em cicatrização foi coletado com 

auxílio de cureta de Lucas e imediatamente colocado em frasco contendo meio de transporte 

constituído por DMEM contendo 20% de soro fetal bovino (SFB), 200 U/mL de penicilina G 

potássica, 200 mg/mL de sulfato de estreptomicina e 20 µg/mL de anfotericina B em pH 7.4 

para transporte ao laboratório de cultura de células do Centro Integrado de Pesquisa I da FOB-

USP, visando o estabelecimento da cultura primária. 

As amostras foram removidas do frasco contendo o meio de transporte e colocadas em 

placas de Petri contendo solução tampão fosfato salina sem cálcio e sem magnésio (PBSA) 

com 2% de solução antibiótica-antimicótica, para lavagem e dissecção fina.  Em seguida, os 

fragmentos teciduais foram colocados em tubo Falcon contendo 10ml de PBSA e 

centrifugados durante 3 minutos.  O PBSA foi aspirado e o precipitado de células resultante 

foi suspendido em 1ml de DMEM suplementado com SFB a 20% e solução antibiótica e 

antimicótica a 2%, sendo então transferidas para frascos de cultura de células de 25cm² e 

mantidos em estufa de 5% de CO2, à temperatura de 37ºC (Figura 3). Todos os procedimentos 

foram realizados em capela de fluxo laminar, seguindo os protocolos de manutenção e 

esterilidade de materiais e soluções utilizadas (Freshney, 2010). O crescimento celular foi 

monitorado diariamente em microscópio de fase invertido. Assim que surgiram as primeiras 
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células, 1 ml de meio de cultura foi condicionado a cada 2 dias até atingir  5ml. Depois disso, 

o meio será trocado até que o crescimento se apresente como monocamada subconfluente 

(70%-80% da área cultivável recoberta por células), quando as células foram destacadas por  

métodos enzimáticos (solução de tripsina-Cro 25%, EDTA 1mM em PBSA) e cultivadas em 

frascos progressivamente maiores até atingir número suficiente para  a realização dos 

experimentos.  

 
Figura 3: Aspecto das células e GO em cultura, observado em microscópio de fase. 

 

 

4.5 Cultura de fibroblastos gengivais humanos (células FGH-1) 

 

Contribuíram com este estudo dois pacientes sistemicamente saudáveis, não fumantes, 

indicados para tratamento periodontal por meio de gengivectomia interna (n= 1) e enxerto 

gengival livre (n=1). O tecido gengival removido nos procedimentos cirúrgicos de 

gengivectomia interna para eliminação de bolsas e no enxerto gengival livre foram 

imediatamente armazenados em tubos Falcon contendo o meio de transporte anteriormente 

descrito e levados ao laboratório de cultura de células do Centro Integrado de Pesquisa I para 

estabelecimento da cultura primária. Para isso, os fragmentos teciduais foram cuidadosamente 

dissecados em placa de Petri contendo solução tampão fosfato salina (PBS) + 2% de solução 

antibiótica-antimicótica.  A separação das células foi feita por processo mecânico-enzimático, 

onde os fragmentos teciduais permaneceram imersos em tripsina a 37°C por 5 minutos e 

depois centrifugados. O processo foi repetido uma vez e o precipitado celular resultante foi 

suspendido em meio de cultura DMEM (DMEM, Cultilab, Campinas, Brasil) suplementado 



76  Material e Métodos 

 

com  20% de soro fetal bovino  (SFB, Cultilab) e 2% de solução antibiótica antimicótica 

(Sigma Chemical Company, St. Louis, USA) em ambiente com atmosfera úmida, 5% de 

dióxido de carbono (CO2), a 37ºC (Figura 4). 

 
Figura 4: Aspecto das células FGH em cultura, observado em microscópio de fase. 

 

 

4.6 Adesão e proliferação das células de linhagem fibroblástica (células FGH-1) e 

osteoblástica (células GO-1) sobre os discos de titânio com diferentes tratamentos 

superficiais 

 

Para determinar a influência dos diferentes tratamentos de superfície sobre a adesão de 

células de linhagens fibroblásticas gengivais e osteoblásticas, foram cultivadas células GO-1 e 

FGH-1 sobre os discos de titânio dos diferentes grupos (n= 5/grupo/período) em DMEM 

suplementado com 10% FBS e solução antibiótica e antimicótica, em placas de cultura de 24 

poços (Figura 5). Os discos foram mantidos em estufa para cultura de células de atmosfera 

úmida, contendo 5% CO2 a 37ºC.  Sobre cada disco, foram colocadas 5x10
4
 células em 50µl 

de meio de cultura. Após 4 horas, foi acrescido meio de cultivo suficiente (200µl) para cobrir 

por completo os discos contendo as células cultivadas. 
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Figura 5- Esquema ilustrativo do ensaio de proliferação das células FGH-1 e GO-1 sobre discos de 

titânio nos períodos de 24 e 48 horas para cada grupo. 

 

Os discos de titânio contendo as células aderidas foram avaliados por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) após 24 (adesão) e 48 horas (proliferação)  a 

partir do cultivo inicial.  Para tanto, as amostras foram fixadas com solução de Karnovsky 

(glutaraldeído 6% e paraformaldeído 4% em tampão cacodilato 0.2 M) durante duas horas. 

Depois de duas lavagens em tampão cacodilato 0.1 M por 15 minutos, os espécimes foram 

pós-fixados com tetróxido de ósmio a 2% em tampão cacodilato a 4ºC por duas horas e 

desidratados com soluções crescentes de etanol (30% a 70%).  Após aumento gradativo do 

gradiente de concentração, os espécimes foram embebidos em hexametildisilazano (HMDS) a 

100% em temperatura ambiente por 24 horas e secos ao ar. Após o revestimento com ouro, os 

espécimes foram visualizados em MEV. De cada espécime, foram obtidas duas 

fotomicrografias em aumentos de 500x, sendo uma da área central e outra da área periférica. 

As imagens foram codificadas para análise do percentual do disco recoberto por células. 

Para tanto, após calibração do tamanho das imagens, uma grade de área conhecida foi 

sobreposta sobre as imagens de MEV (Figura 6), utilizando o plugin analize-Grid do software 

ImageJ. Foi determinando uma área per point de 20000um^
2
 para cada quadrante,

 
permitindo 

a determinação das áreas do disco sem a presença de células em cada quadrante do quadrado 

central previamente estabelecido.  
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Figura 6- Ilustração da calibração das imagem do ensaio de proliferação das células FGH-1 e GO-1 

sobre discos de titânio nos períodos de 24 e 48 horas para cada grupo. 

 

 

Desta forma, a área percentual do disco recoberta por células foi determinada pela 

aplicação da fórmula: 

 

%�� �
���� � ��	


��	
	�	��� 

onde AR= área do disco recoberta por células;  

ATD= área total do disco; AD= área visível do disco sem células 

 

 

As superfícies tratadas foram também classificadas em escores, com base na área não 

recoberta por células (Tabela 2): 
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Tabela 2- Índice de adesão celular 

 

Escore Características 

0 Ausência de células 

1 Menos de 50% do disco recoberto por células 

2 De 50% a 74,99% do disco recoberto por células 

3 De 75 a 100% do disco recoberto por células 

4 100% do disco recoberto por células e presença de 2
a
 camada celular 

 

 

4.7 Ensaio de atividade de fosfatase alcalina 

 

Para avaliação da atividade de fosfatase alcalina, as células FGH-1 e GO-1 foram 

plaqueadas sobre discos de titânio dos diferentes grupos posicionados em placas de 24 poços 

na densidade inicial de 7 x 10
3
 células em meio não osteogênico. Após a adesão, as amostras 

foram divididas em dois subgrupos: com meio convencional, não osteogênico e com meio 

osteogênico(Células GO-1), constituído de DMEM + SFB 10% + solução antibiótica-

antimicótica + ácido ascórbico (50µg/ml) + β-glicerofosfato (10mM). Os ensaios foram 

realizados em triplicatas em todos os períodos de investigação. Após 14 dias, a atividade de 

fosfatase alcalina foi medida. Para isso, os poços foram lavados duas vezes com solução 

tampão salina e lisados com solução de Triton 100X (Figura 7). A atividade da FA foi 

observada nas células lisadas usando 25 µl da amostra em placa de 96 poços adicionado com 

200 µL de fosfato p-nitrofenol (pNPP) e determinada em espectofotômetro em comprimento 

de onda de 405nm. A medida da proteína total foi realizada de acordo com o método de 

Bradford. A absorbância foi medida conforme instruções do fabricante. A atividade de 

fosfatase alcalina (unidades/ml) foi normalizada de acordo com as medidas de proteína para 

cada amostra.  
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Figura 7: Ensaio de atividade alcalina . Em (A) Distribuição das amostras de células GO em DMEM 

+ 10% FBS + 50 µg/mL + β-glicerofosfato10 mM na placa de 24 poços; (B) Remoção do meio de 

cultivo e lavagem com PBS; (C) Adição da solução tampão de lise celular; (D)Lise celular com ajuda 

de pinça clinica e ponta de pipeta; (E)Contagem de proteínas (Bradford); (F) Placa de 96 poços 

contendo as amostras para análise de atividade de fosfatase alcalina por meio de absorbância em 

espectofotometro. 

 

 

4.8 Ensaio de mineralização 

 

Para este ensaio, 5x10
4
 células foram plaqueadas sobre os discos de titânio posicionados 

em placas de 24 poços contendo DMEM suplementado com 10% SFB e solução antibiótica-

antimicótica. Após a adesão inicial, as amostras foram divididas em dois grupos, de acordo com 

o meio de cultivo: osteogênico e não osteogênico, sendo utilizados, para cada período de 

investigação, três amostras/grupo.  O ensaio de mineralização foi realizado nos períodos de 14 e 

28 dias após o cultivo inicial. Para isso, após aspiração do meio, os poços foram lavados com 

PBS a 37ºC e fixados com solução de formalina a 4% e lavados novamente com PBS. Em 

seguida, os discos de titânio foram corados com vermelho de alizarina para evidenciação dos 

nódulos de mineralização ricos em cálcio (Figura 8). Os discos foram fotografados mediante 

estéreo microscópio e as imagens obtidas foram processadas em programa de análise de imagens 

(Image J, NIH, EUA) para determinação da área (percentual) apresentando formação de nódulos 

mineralizados.  
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Figura 8: Ensaio de mineralização. (A) Ilustração da tensão superficial nos discos de titânio com 

superfície Lisa, Jateada, Neoporos e Acqua (de izquerda a direita); (B) Plaqueamento das células GO 

em placa de 24 poços, após a aderência, o meio foi trocado a cada 3 dias e os grupos de meio 

osteogênico foram suplementados com ácido ascórbico e β-glicerofosfato para indução osteogênica; 

(C) Retiro do meio sobrenadante e lavagem com PBS nos períodos de 14 e 28 dias após o cultivo; (D) 

Fixação das amostras com solução de formaldeído 4% durante 10 minutos; (E) Incubação com solução 

de alizarina durante 10 minutos; (F) Remoção do corante; (E) lavagem com água deionizada pura. 
 

 

4.9 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente no software GraphPad Prism 

para Windows 7, adotando-se em todos os testes nível de significância de 5% (α= 0.05). As 

características de rugosidade de superfície foram comparadas entre os grupos por meio do teste 

ANOVA a dois critérios pós-teste Tukey. Para o ensaio de adesão e proliferação celular, a 

comparação entre o percentual de área recoberta e os escores de proliferação sobre os discos dos 

diferentes grupos foram comparados por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis post 

hoc Dunn, nos diferentes períodos de avaliação.  

Relativamente ao ensaio de mineralização, a análise inter-grupos foi realizada por meio 

do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis post hoc Dunn, enquanto que a análise intra-grupos 

foi realizada por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon.  

Para obtenção de amostra suficiente à realização do ensaio de Fosfatase Alcalina, fez-

se necessária a utilização de um 'pool' celular, inviabilizando, entretanto, a análise estatística. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização da microtopografia de superfície 

 

As características da microtopografia de superfície dos espécimes investigados foi 

realizada por meio de captura de imagens em MEV e análise de superfície pelo software 

ImageJ (NIH, USA). Os dados de rugosidade superficial para os espécimes dos diferentes 

grupos estão descritos na Tabela 3. Não houve diferenças entre os grupos para os parâmetros 

de rugosidade encontrados nas amostras, com exceção do parâmetro Rsk, onde diferenças 

significantes foram observadas do grupo L em relação aos grupos JATO, NP e ACQ (p< 0.05; 

ANOVA a dois critérios post hoc Tukey). 

 

Tabela 3- Valores de rugosidade de superfície analisados no plugin SurfCharJ (ImageJ, NIH, EUA) 
[Comprimento da amostra: 100µm, nivelamento de superfície] 
 
 L JATO NP ACQ 

Rq 0,1289 0,1482 0,1956 0,1616 

Ra 0,0983 0,1104 0,1574 0,1252 

Rsk 1,9698* 1,5975 0,6909 1,3361 

Rkv 13,4801 3,5427 0,1222 2,4683 

Rv -0,2893 -0,2174 -0,4170 -0,2591 

Rp 1,9496 0,8084 0,6484 1,1277 

Rt 2,2388 1,0258 1,0653 1,3867 

Rc -0,0046 0,0012 0,0009 -0,0030 

*diferenças significantes entre o grupo L e os grupos JATO, NP, ACQ (p= 0.0350; ANOVA a dois critérios) 

 

Na Figura 9, observa-se as características de plotagem tridimensional das 

fotomicrografias de MEV no software ImageJ (Plugin Interactive 3D Surface Plot). 
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Figura 9- Plotagem tridimensional das superfícies L (A), JATO (B), NP (C) e ACQ (D) obtidas por 

meio do plugin Interactive 3D Surface Plot (ImageJ, NIH, USA) onde pode-se observar as 

características de rugosidade superficial das amostras. 

 

 

 Nas Figuras 10 a 13, observam-se as imagens em MEV e as características de perfil de 

superfície e plotagem de superfície, respectivamente, das superfícies L, JATO, NP e ACQ. 

  

 
A B 

C D 

C 
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Figura 10- (A) Imagem em MEV (aumento de 500X) de disco de superfície L; (B) imagem da 

superfície L após análise das características de superfície pelo programa ImageJ; (C) plotagem 

bidimensional de superfície de disco L (400 x 400 pixels); (D) Perfil de superfície de disco de 

superfície L 

 

 

  

Ra= 0.0963 μm 

A B 

C D 
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Figura 11- (A) Imagem em MEV (aumento de 500X) de disco de superfície JATO; (B)imagem da 

superfície JATO  após análise das características de superfície pelo programa ImageJ; (C) plotagem 

bidimensional de superfície de disco JATO (400 x 400 pixels); (D) Perfil de superfície de disco de 

superfície JATO 

 

 

  

Ra= 0.1104 μm 

A B 

C D 
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Figura 12- (A) Imagem em MEV (aumento de 500X) de disco de superfície NP; (B) imagem da 

superfície NP após análise das características de superfície pelo programa ImageJ; (C) plotagem 

bidimensional de superfície de disco NP (400 x 400 pixels); (D) Perfil de superfície de disco de 

superfície NP 

  

Ra= 0.1574 μm 

A B

 

C D 
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Figura 13- (A) Imagem em MEV (aumento de 500X) de disco de superfície ACQ; (B) imagem da 

superfície ACQ após análise das características de superfície pelo programa ImageJ; (C) plotagem 

bidimensional de superfície de disco ACQ (400 x 400 pixels); (D) Perfil de superfície de disco de 

superfície ACQ 

 

 

  

Ra= 0.1252 μm 

A B 

C D 
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5.2 EDS 

 

A composição química dos discos de titânio L, JATO, NP e ACQ foram analisados 

por meio de espectroscopia de difração de raios-X (EDS) e estão descritos na Tabela 4. Os 

implantes de superfície L (Figura 9A) apresentaram apenas Ti em seu espectro de massa 

(Figura 14), assim como os implantes de superfície NP (Figura 15). A superfície JATO 

apresentou em sua composição química, além do Titânio, as substâncias Oxigênio e Alumínio 

(Figura 16), enquanto na superfície ACQ foram observados os metais Titânio, Sódio e 

Potássio (Figura 17). 

 

Tabela 4- Composição química dos discos de titânio com diferentes tratamentos de superfície (análise 

em EDS) 

 

Grupo  Metais Peso (%) Peso atômico (%) 

L Ti 100 100 

JATO O 27,09 49,45 

Al 10,78 11,78 

Ti 62,13 32,26 

NP Ti 100 100 

ACQ Na 15,84 26,42 

Cl 22,17 23,97 

Ti 61,99 49,61 
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Figura 14-  Caracterização dos discos de superfície L. (A) Imagem em MEV (aumento de 500x); (B) 

Mapeamento da superfície; (C) espectro de EDS para a área analisada. Note os picos do elemento Ti 

presentes. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 15-  Caracterização dos discos de superfície NP. (A) Imagem em MEV (aumento de 500x); 

(B) Mapeamento da superfície; (C) espectro de EDS para a área analisada. Note os picos do elemento 

Ti presentes. 

  

A B C 

A 
B C 
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Figura 16-  Caracterização dos discos de superfície JATO. (A) Imagem em MEV (aumento de 500x); 

(B) Mapeamento da superfície (O); (C) Mapeamento da superfície (Al); (D) Mapeamento da 

superfície (Ti); (D) mistura dos canais mapeados (O, Al, Ti); (E) espectro de EDS para a área 

analisada, contendo os picos dos elementos Ti, O e Al. 

  

B C 

D E F 

A 
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Figura 17- Caracterização dos discos de superfície ACQ. (A) Imagem em MEV (aumento de 500x); 

(B) Mapeamento da superfície (Na);  (C) Mapeamento da superfície (Cl); (D) Mapeamento da 

superfície (Ti); (D) mistura dos canais mapeados (Na, Cl, Ti); (E) espectro de EDS para a área 

analisada, contendo os picos dos elementos Ti, Na e Cl 

 

  

B C 

D E F
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5.3 Ensaio de adesão e proliferação celular 

 

5.3.1 Percentual de área do disco recoberta por células 

 

No período de 24 horas após o cultivo celular, houve maior proliferação de células 

FGH sobre as superfícies L (89,43% ±  9,13; Figura 18B) e JATO (100%; Figura 19B), 

enquanto que as superfícies NP (69,77% ± 13,97%; Figura 20B) e ACQ (69,67% ± 12,16%; 

Figura 21B)  apresentaram menor percentual de área do disco recoberto por células FGH. 

Relativamente às células GO, neste período, observou-se que 100% das superfícies JATO 

(Figura 19C) e ACQ estavam recobertas por células GO (Figura 21C), enquanto que as 

superfícies L (Figura 18C) e NP (Figura 20C) apresentaram, respectivamente, 57,11% ± 

17,72% e 63,87% ± 7,23% da superfície recobertas por células GO no período de 24 horas.  
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Figura 18 – Teste de adesão e proliferação celular sobre discos de superfície L. Em (A), 

fotomicrografia de MEV em aumento de 500x de disco do grupo L. Em (B), células FGH cultivadas 

por 24 horas; em (C), células GO cultivadas por 24 horas; em (D) células FGH cultivadas por 48 

horas; (E) células GO cultivadas por 48 horas. 
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Figura 19 – Teste de adesão e proliferação celular sobre discos de superfície JATO. Em (A), 

fotomicrografia de MEV em aumento de 500x de disco do grupo JATO. Em (B), células FGH 

cultivadas por 24 horas; em (C), células GO cultivadas por 24 horas; em (D) células FGH cultivadas 

por 48 horas; (E) células GO cultivadas por 48 horas. 
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Figura 20 – Teste de adesão e proliferação celular sobre discos de superfície NP. Em (A), 

fotomicrografia de MEV em aumento de 500x de disco do grupo NP. Em (B), células FGH cultivadas 

por 24 horas; em (C), células GO cultivadas por 24 horas; em (D) células FGH cultivadas por 48 

horas; (E) células GO cultivadas por 48 horas. 
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Figura 21 – Teste de adesão e proliferação celular sobre discos de superfície ACQ. Em (A), 

fotomicrografia de MEV em aumento de 500x de disco do grupo ACQ. Em (B), células FGH 

cultivadas por 24 horas; em (C), células GO cultivadas por 24 horas; em (D) células FGH cultivadas 

por 48 horas; (E) células GO cultivadas por 48 horas 
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Nesse período, a superfície lisa (L) apresentou maior percentual de área recoberta por 

células FGH (89,43% ± 9,13%) do que por células GO (57,11% ± 17,72%), porém sem 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p > 0.05; Kruskal-Wallis). A 

superfície NP (69,77% ± 13,97%; p < 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) apresentou 

percentual de área recoberta por células FGH significativamente menor do que as superfícies 

JATO (Figura 22). Foram observadas diferenças significantes, para as células FGH, entre as 

superfícies JATO vs. NP e ACQ (p< 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn). 

Relativamente às células GO, observou-se percentual médio significativamente menor 

(p< 0.001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) de células aderidas sobre discos de superfície L 

(57,11% ± 17,72%) do que nas superfícies JATO (100%) e ACQ (100%), porém sem 

diferenças significantes em relação às superfícies NP (63,87% ± 7,23%; p > 0.05; Kruskal-

Wallis post hoc Dunn). Similarmente, houve diferenças significantes entre as superfícies NP  

(p< 0.005; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e as superfícies JATO e ACQ após 24 horas 

(Figura 22).  

 

 
 

Figura 22 - Percentual de área do disco recoberto por células (média ± desvio-padrão) no período de 

24 horas, de acordo com os grupos. Símbolos iguais representam diferenças significantes entre os 

grupos.  
* 
p< 0.01; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

**
 p< 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

+ 
p< 

0.005; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; �Diferenças significantes entre os grupos ACQ-FGH e ACQ-

GO (Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 
  

�p<0.01 
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Após 48 horas do cultivo inicial (Figura 23), observou-se aumento significativo apenas 

das células GO sobre as superfícies L (p= 0.03; Wilcoxon). As superfícies JATO e ACQ 

apresentaram 100% da área recoberta por células FGH e GO também no período de 48 horas. 

Diferenças significantes foram observadas entre o percentual de área recoberta por células 

FGH nas superfícies JATO comparativamente às superfícies NP e ACQ (p< 0.01; Kruskal-

Wallis) e, para as células GO, entre as superfícies NP comparativamente às superfícies JATO 

e ACQ (p< 0.005; Kruskal-Wallis). Houve maior percentual de área recoberta pelas células 

GO do que pelas células FGH (p< 0.005; Kruskal-Wallis). 

 

 
 
Figura 23 - Percentual de área do disco recoberto por células (média ± desvio-padrão) no período de 

48 horas, de acordo com os grupos. Símbolos iguais representam diferenças significantes entre os 

grupos.  
* 
p< 0.01; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

**
 p< 0.0005; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

+ 
p< 

0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 
�
Diferenças significantes entre os grupos ACQ-FGH e ACQ-

GO (Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 

 

 

5.3.2 Análise dos parâmetros de proliferação celular sobre os discos de titânio (Escore de 

proliferação celular) 

 

No período de 24 horas (Figura 24), relativamente às células FGH, houve predomínio 

de escore 4 (100%) nas superfícies JATO, com diferenças significantes em relação às 

superfícies NP (mediana - 2,5; p< 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e ACQ (mediana – 

2,0; p< 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn), porém sem diferenças significantes em relação à 

superfície L (mediana – 3; p > 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn). Relativamente às células 

�p< 0.005 
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GO neste período, diferenças significantes foram observadas entre os grupos L (mediana 2,0) 

e JATO (mediana 4,0; p < 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e ACQ (mediana 4,0; 

Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e entre as superfícies NP (mediana 2) relativamente às 

superfícies JATO (p < 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e ACQ (p < 0.0001; Kruskal-

Wallis post hoc Dunn). A análise comparativa entre células FGH e GO para a mesma 

superfície mostrou diferenças significantes no grupo (superfície) ACQ (p < 0.05; Kruskal-

Wallis post hoc Dunn). 

 

 
 

Figura 24 - Escores de proliferação celular (média ± desvio-padrão) no período de 24 horas, de acordo 

com os grupos. Símbolos iguais representam diferenças significantes entre os grupos.  
* 
p< 0.05; 

Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 
**
 p< 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

*** 
p< 0.005; Kruskal-

Wallis post hoc Dunn; 
****

 p < 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn;  
�
Diferenças significantes entre 

os grupos ACQ-FGH e ACQ-GO (p < 0.05; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 

 

 

No período de 48 horas (Figura 25), para as células FGH, foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes (p < 0.01; Kruskal-Wallis post hoc Dunn;) para as superfícies 

JATO (mediana 4,0) relativamente às superfícies NP (mediana 3,0) e ACQ (mediana 3,0). 

Para as células GO, foram observadas diferenças significantes entre as superfícies L (mediana 

2,5) e as superfícies JATO (mediana 4,0; p < 0.001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn;) e ACQ 

(mediana 4,0; p < 0.001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e entre as superfícies NP (mediana 

2,0) comparativamente às superfícies JATO (p < 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn) e 
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ACQ (p < 0.0001; Kruskal-Wallis post hoc Dunn). A comparação entre células FGH e GO 

mostrou diferenças significantes apenas nas superfícies ACQ (p < 0.01; Kruskal-Wallis post 

hoc Dunn). 

 

 
 

Figura 25 - Escores de proliferação celular (média ± desvio-padrão) no período de 48 horas, de acordo 

com os grupos. Símbolos iguais representam diferenças significantes entre os grupos.  
* 
p< 0.01; 

Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 
**
 p< 0.0005; Kruskal-Wallis post hoc Dunn; 

*** 
p< 0.001; Kruskal-

Wallis post hoc Dunn; �Diferenças significantes entre os grupos ACQ-FGH e ACQ-GO (p < 0.01; 

Kruskal-Wallis post hoc Dunn) 
 

 

5.4 Ensaio de mineralização 

 

Houve formação de nódulos mineralizados em todas as superficies nos diferentes 

períodos de avaliação (Figura 26 a 29). A análise comparativa entre os grupos por meio do teste 

Kruskal-Wallis post hoc Dunn mostrou diferenças estatisticamente significantes para as células 

GO cultivadas em DMEM sobre as superficies L (31,45% ± 1,51%) e ACQ (54,94% ± 4,80%), 

conforme demonstrado na Figura 30. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos no período de 28 dias (p= 0.11). A análise comparativa intra-

grupos realizada por meio do teste pareado não paramétrico de Wilcoxon não demonstrou 

diferenças significantes no percentual de mineralização observado aos 14 e 28 dias em nenhuma 

das superfícies de tratamento, independentemente do meio de cultivo utilizado. 
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Figura 26 – (A) Disco de superfície L cultivado com células GO em meio DMEM por 14 dias.; (B) 

Disco de superfície L cultivado com células GO em meio OST (osteogênico). As imagens quadradas 

representam ¼ da superfície do disco analisado. 

  

A 

B 
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Figura 27 – (A) Disco de superfície JATO cultivado com células GO em meio DMEM por 14 dias.; 

(B) Disco de superfície JATO cultivado com células GO em meio OST (osteogênico). As imagens 

quadradas representam ¼ da superfície do disco analisado. 

 
 
  

A 

B 
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Figura 28 – (A) Disco de superfície NP cultivado com células GO em meio DMEM por 14 dias.; (B) 

Disco de superfície NP cultivado com células GO em meio OST (osteogênico). As imagens quadradas 

representam ¼ da superfície do disco analisado. 

 
  

A 

B 
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Figura 29 – (A) Disco de superfície ACQ cultivado com células GO em meio DMEM por 14 dias.; 

(B) Disco de superfície ACQ cultivado com células GO em meio OST (osteogênico). As imagens 

quadradas representam ¼ da superfície do disco analisado. 

 
  

A 

B 
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Figura 30- Percentual (média ± desvio-padrão) de área mineralizada produzida pelas células GO nos 

diferentes grupos (L, JATO, NP e ACQ), meios de cultivo (DMEM- convencional ou OST- osteogênico) 

e períodos de tempo (14 dias ou 28 dias). 
* 
p=0.0044; Kruskal-Wallis post-hoc Dunn 

 

 

5.5 Ensaio de fosfatase alcalina 

 

No período avaliado (14 dias), as células FGH-1 e GO-1 mostraram atividade de 

fosfatase alcalina em meio osteogênico e convencional. Para obtenção de amostra suficiente à 

realização deste experimento, fez-se necessária a utilização de um 'pool' celular, 

inviabilizando, entretanto, a análise estatística. De maneira observacional, foi possível 

determinar que os maiores valores obtidos foram correspondentes às células GO-1 em meio 

convencional (DMEM) sobre os discos de titânio de superfície lisa, seguidos da superfície 

Acqua, conforme é possível visualizar na Firgura 31, que descreve a atividade de fosfatase 

alcalina das células FGH-1 e GO-1 cultivadas em meio não osteogênico constituído por 

DMEM + 10% SFB e em meio osteogênico (OSTEO) DMEM + 10% SFB + 50 µg/ml ácido 

ascórbico + 10mM β-glicerofosfatono no período de 14 dias. Todas as superficies 

demonstraram maior atividade quando cultivadas em meio convencional, exceto a superficie 

Neoporos (N Osteo GO), que determinou maior atividade quando meio osteogenico.  
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Figura 31: Atividade de fosfatase alcalina das células de FGH-1 e GO-1 cultivadas em meio não 

osteogênico constituído por DMEM + 10% SFB e em meio osteogênico (OSTEO) DMEM + 10% SFB 

+ 50 µg/ml ácido ascórbico + 10mM β-glicerofosfatono período de 14 dias.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo investigou as características de superfície de discos de titânio submetidos 

a diferentes tipos de tratamento e sua influência na adesão, proliferação e diferenciação de 

fibroblastos gengivais e células osteoblásticas humanas. Pode-se observar, de forma geral, que 

as superfícies moderadamente rugosas (jateadas e Acqua) apresentaram maior percentual de 

células osteoblásticas do que superfícies lisas ou mais rugosas. Além disso, as superfícies 

Acqua apresentaram maior compatibilidade às células osteoblásticas do que fibroblásticas, o 

que poderia levar a maior atividade osteogênica in vivo e favorecer os procedimentos 

reconstrutivos peri-implantares. Esses resultados são semelhantes àqueles descritos em outros 

estudos publicados na literatura empregando diferentes tipos de implantes (Le Guehennec et 

al. 2008; Rosa et al. 2009; Lavenus et al. 2011; Mendonça et al. 2009, 2010, 2011; Bryington 

et al. 2014). 

Os discos de titânio utilizados neste estudo foram fornecidos pela Neodent (Curitiba, 

PR, Brasil) utilizando titânio comercialmente puro (grau IV) e quatro diferentes formas de 

tratamento da superfície: usinados (L), jateados (JATO), jateados e tratados por soluções 

ácidas (NP) e jateados, tratados por ácido e modificados do ponto de vista físico-químico para 

aumento da molhabilidade (ACQ). Os discos de superfície ACQ (Acqua) apresentam 

tratamento de superfície que torna a superfície do implante biologicamente ativa, estimulando 

a migração e diferenciação celular, sem alterar a rugosidade superficial e, ao mesmo tempo, 

levando à formação de camada de óxidos superficiais eletropositivas, permitindo a interação 

superfície do implante-célula de forma direta, sem necessitar da ligação de outros fatores, 

como o cálcio (Rupp et al. 2004; Gittens et al. 2011). 

Outros estudos (Soares et al. 2013) investigaram a influência de diferentes tratamento 

de superfície de implantes de titânio, incluindo as superfícies Neoporos e Acqua, ambas da 

empresa Neodent, também investigadas neste estudo, na diferenciação e maturação celular. 

As amostras foram cultivadas com linhagens imortalizadas de osteoblastos, utilizando-se 

como controle o prato de cultura. A superfície Acqua apresentou menor viabilidade celular e 

número de células aderidas do que as superfícies Neoporos ou controle (prato de cultura), 

conforme investigado por meio de atividade mitocondrial (MTT). Por outro lado, essas 

superfícies apresentaram maior atividade de fosfatase alcalina e proteína total do que as 

demais, indicando que a superfície Acqua resulta em maior diferenciação celular e que a 
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superfície Neoporos resulta em maior taxa de proliferação. No entanto, no presente estudo, 

observamos que a taxa de mineralização foi maior para a superfície Acqua, tanto em meio 

convencional quanto em meio osteogênico, indicando maior atividade de síntese e 

diferenciação celular. Outro estudo (Mendonça et al. 2013) observou maior atividade de 

fosfatase alcalina, especialmente aos 14 dias, e níveis mais altos de proliferação de células nas 

superfícies Acqua do que nas superfícies Neoporos, estando de acordo com os resultados 

apresentados no presente estudo. As superfícies Acqua mostraram, ainda, maior atividade de 

mineralização e maior expressão de mRNA dos genes de fosfatase alcalina e sialoproteína 

óssea, sugerindo maior diferenciação de CTM em osteoblastos nestas superfícies.  

O gene da fosfatase alcalina é um marcador precoce da diferenciação de osteoblastos, 

enquanto que o gene da sialoproteína óssea é considerado como um marcador tardio da 

diferenciação de osteoblastos e sua expressão caracteriza o início do processo de 

mineralização sobre a matriz de colágeno ósseo  (Mendonça et al. 2013). A expressão de 

fosfatase alcalina aumenta com a variação de topografia de superfície, juntamente com outras 

genes que codificam outras proteínas como sialoproteína óssea, osteopontina e osteocalcina, 

as quais estão envolvidas com o desenvolvimento do fenótipo ósseo (Cooper et al. 2006). 

As células osteoblásticas utilizadas neste estudo foram de linhagem primária obtida a 

partir de alvéolos de extração em cicatrização (Passanezi et al. 1989; Ferraz 2009; Sant’Ana et 

al. 2012). Essas células se caracterizam por taxa de proliferação compatível com células 

osteoblásticas, menor do que aquelas apresentadas por fibroblastos, e por atividade de 

fosfatase alcalina e mineralização, mesmo quando cultivadas em meio não osteogênico 

(Valdivia 2013). Esses achados sugerem diferenciação das células em cultura em fenótipo de 

osteoblastos, embora diferentes estudos prévios tenham relatado a presença de células 

osteoprecursoras, menos diferenciadas, no interior de alvéolos em cicatrização (Evian et al. 

1982; Amler 1984; Cardaropolli et al. 2003, 2005; Penteado et al. 2005; Heberer et al. 2012). 

A formação óssea ao redor de implantes de titânio ocorre de forma similar ao processo 

de reparo de fraturas, ou seja, através de uma série de eventos superpostos (inflamação, 

proliferação e remodelamento).  Para que ocorra, as células devem ter a capacidade de se 

aderir sobre a superfície do implante com o objetivo de desenvolver matriz extracelular 

específica que sofre, posteriormente, processo de mineralização, resultando na interface osso-

implante (Palmquist et al. 2010; Gardin et al. 2014). 
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Células derivadas de tecido ósseo expressam in vitro tecido semelhante a osso, após a 

adição de ácido ascórbico e β-glicerofosfato ao meio de cultura, quando se observa a 

formação de nódulos mineralizados e a presença de colágeno tipo I, osteonectina e atividade 

de fosfatase alcalina (Ecarot-Charrier et al. 1983; Bellows et al. 1986). As células GO-1 

utilizadas neste estudo também apresentaram a capacidade de formação de nódulos 

mineralizados e atividade de fosfatase alcalina in vitro quando cultivadas em frascos de 

cultura de tecido em meio convencional (DMEM suplementado por SFB a 10% e solução 

antibiótica-antimicótica) e meio osteogênico (DMEM suplementado por β-glicerofosfato e 

ácido ascórbico). 

A adesão, proliferação e diferenciação de osteoblastos é bastante sensível à 

microtopografia de superfície (Martin et al. 1995). Em superfícies mais rugosas, os 

osteoblastos assumem morfologia mais diferenciada, reduzindo a taxa de adesão à superfície 

(Boyan et al. 2003), como observado para as superfícies NP, as quais apresentaram a maior 

rugosidade superficial neste estudo. Quando as células conseguem se aderir, apresentam 

menor taxa de proliferação e expressão aumentada de marcadores de diferenciação 

osteoblástica (Boyan et al. 2003; Lossdörfer et al. 2004). As superfícies NP apresentaram 

atividade de mineralização in vitro semelhante às superfícies ACQ e JATO, moderadamente 

rugosas, e ligeiramente superior (p> 0.05) às superfícies L. Entretanto, pode-se observar neste 

estudo que houve maior atividade de mineralização aos 14 e 28 dias de avaliação para as 

superfícies moderadamente rugosas, com diferenças significantes da superfície ACQ em 

relação à superfície L aos 14 dias de avaliação, sugerindo maior estímulo desta superfície 

também à diferenciação celular.  

Células osteoblásticas cultivadas em superfícies ósseas reabsorvidas por osteoclastos 

mostraram comportamento semelhante ao descrito anteriormente (Boyan et al. 2003b), o que 

demonstra a importância das características de microtopografia de superfície na remodelação 

óssea in vivo. Assim, essas características podem modular a capacidade de síntese e secreção 

por osteoblastos de substâncias que favoreçam a osteogênese ao mesmo tempo em que inibam 

a formação e a atividade de osteoclastos. Implantes de superfícies mais rugosas (Ra ≥ 4 µm) 

mostraram diminuição do número de células osteoblásticas maduras e imaturas de linhagens 

humanas ou animais ou ainda estabelecidas a partir de cultura primária de seres humanos 

aderidas ao disco, porém com maior produção de fatores locais relacionados à diferenciação 

de osteoblastos, como OPG, 1α25(OH)2D3, TGF-β1 e PGE2 (Boyan et al. 2003). Esses 
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fatores podem explicar o maior percentual de contato osso-implante observado em superfícies 

mais rugosas (Wennerberg, Albrektsson 2009a,b Alla et al. 2011), favorecendo a osteogênese. 

Outros estudos empregaram metodologia semelhante aos ensaios realizados neste 

estudo para investigar a influência de diferentes tratamentos da superfície de implantes de 

titânio na adesão, proliferação e diferenciação de osteoblastos (Ecarot-Charrier et al. 1983; 

Boyan et al. 2003; Bang et al. 2014). Observou-se, semelhante às superfícies Acqua 

investigadas neste estudo, maior atividade de mineralização e fosfatase alcalina em 

superfícies hidrofílicas, assim como maior expressão de Runx2, osteopontina e osteocalcina, 

sugerindo que as superfícies hidrofílicas promovem efeitos osteogênicos e evitam a 

diferenciação de osteoclastos. Esses achados poderiam sugerir que estas superfícies poderiam 

contribuir para a manutenção do nível ósseo marginal (Bang et al. 2014). Marcadores de 

diferenciação de osteoblastos também foram expressos em células tronco mesenquimais 

derivadas de adipócitos cultivadas sobre implantes de titânio de superfícies jateadas e tratadas 

por ácido, incluindo colágeno 1A1, osteopontina, atividade de fosfatase alcalina e Runx-2, o 

que indica que esses tratamentos de superfície aumentam a capacidade de indução óssea  dos 

implantes de titânio (Gardin et al. 2014: Mendonça et al. 2008, 2009). 

Posteriormente, estudos in vivo realizados em modelos animais e em seres humanos 

deram suporte aos achados in vitro. O tratamento químico de superfícies jateadas e tratadas 

por ácido foi conseguido por meio de submersão dos implantes em solução de NaCl, com o 

objetivo de evitar contaminação a partir de moléculas presentes na atmosfera (Buser et al. 

2004), o que pode explicar a presença de sódio e cloro na superfície dos discos ACQ 

observada por meio de EDS.  O tratamento químico das superfícies de titânio altera suas 

propriedades de superfície, tais como topografia, estrutura, composição química, energia de 

superfície e molhabilidade, estando essas últimas relacionadas com melhor interação entre a 

superfície e seu ambiente biológico (Schwarz et al. 2009). A resposta dos osteoblastos na 

diferenciação e síntese de matriz extracelular é dependente do grau de diferenciação da 

linhagem de osteoblastos utilizada, o que pode ser parcialmente modulado pela molhabilidade 

de superfície (Gittens et al. 2013). Embora não avaliado neste estudo, pode-se observar que os 

implantes de superfície Acqua apresentam maior molhabilidade (Figura  8A) do que os 

demais discos, o que poderia estar relacionado à maior adesão de células osteoblásticas 

observadas nestas superfícies. 
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Adicionalmente, diferentes estudos demonstraram que superfícies de implantes 

usinadas, jateadas e condicionadas com ácido (SLA) e jateadas, condicionadas com ácido  e 

modificadas quimicamente (SLAmod) influenciaram a diferenciação de células tronco 

mesenquimais em osteoblastos, conforme mensurado por meio de atividade de fosfatase 

alcalina, expressão de Runx-2 e osteocalcina (Olivares-Navarrete et al. 2010;  Mendonça et al. 

2010b). 

Estudos realizados em animais demonstraram que a superfície quimicamente 

modificada apresentou maior percentual de contato osso-implante (BIC) do que superfícies 

jateadas e condicionadas com ácido durante as primeiras semanas de osseointegração (Buser 

et al 2004; Klein et al. 2013), o que indica que essas superfícies favorecem a osteogênese 

direta reduzindo o tempo de osseointegração em seres humanos (Ganeles et al. 2008; Lang et 

al. 2011). Os resultados obtidos no presente estudo corroboram esses achados, visto que 

houve maior estímulo à adesão e proliferação de células osteoblásticas sobre as superfícies 

quimicamente modificadas, assim como maior percentual de área mineralizada. 

A capacidade de expressão de fosfatase alcalina pelas células GO-1 em meio 

osteogênico e convencional confirmam os achados de estudos anteriores, incluindo ensaios de 

identificação de linhagem de células osteoprogenitoras (PENTEADO et al, 2005; 

VALDÍVIA, 2013). A superfície hidrofílica ACQ determina melhor adesão celular inicial, 

estando mais associada com o processo de diferenciação celular, diferentemente das 

superfícies rugosas, que parecem estar mais relacionadas com o processo de mineralização 

(MENDONÇA et al, 2013; SOARES et al, 2013). Nesse sentido, seria esperado que a 

expressão de fosfatase alcalina do grupo ACQ GO-1 (células de granulação óssea em discos 

de titânio com superfície Acqua) fosse mais expressiva em meio convencional (DMEM) em 

comparação aos grupos NP GO-1 (células de granulação óssea em discos de titânio com 

superfície NeoPoros) e JATO GO-1 (células de granulação óssea em discos de titânio com 

superfície jateada) em mesmo meio de cultivo, da mesma maneira que seria esperado que sua 

menor expressão em meio osteogênico também fosse creditada ao grupo ACQ GO-1, quando 

comparado com os demais grupos de superfícies rugosas (NP GO-1 e JATO GO-1). Pivodova 

e colaboradores (PIVODOVA et al, 2013) observaram em seu estudo diminuição de 

expressão de fosfatase alcalina decorridas 72h de cultivo, demonstrando que os tratamentos 

físicos de superfícies, tais como rugosidade de superfície, determinam maior importância na 

osteogênese do que os tratamentos químicos das superfícies de titânio, tais como 

condicionamento ácido e alcalino. Esse estudo corrobora os presentes resultados, já que as 
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superfícies hidrófilas, ao mesmo tempo que aprimoram a adesão celular, podem ser capazes 

de diminuir ligeiramente a expressão da fosfatase.  

Entretanto, a maior quantidade expressada de fosfatase alcalina do presente estudo em 

meio convencional foi determinada nos discos de superfície lisa. Dentre as hipóteses que 

podem explicar esse fenômeno, contrário a maioria dos resultados descritos na literatura para 

longos períodos de incubação - 7 a 14 dias (PALAIOLOGOU et al, 2001; KIM, CHOI, KIM, 

2006; ZHAO et al, 2006; ALVES & WASSALL, 2009; SHAPIRA & HALABI, 2009; 

MENDONÇA et al, 2010; MENDONÇA et al, 2013; SOARES et al, 2013), está o fato de que 

as rugosidades na superfície de titânio geradas por redução ácida levam à uma significativa 

diminuição da proliferação de células tronco-mesenquimais (TAKEUCHI et al, 2005; 

PIVODOVA et al, 2013), as células de eleição desta pesquisa. As presentes células 

submetidas ao ensaio de fosfatase alcalina poderiam ser equiparadas àquelas descritas por 

Martin e colaboradores (MARTIN et al, 1995), que observaram grupos celulares isolados com 

tendência a diminuir expressão da fosfatase de acordo com o aumento da rugosidade de 

superfície. Outra explicação para o fenômeno pode ser pautada na execução do presente 

experimento: para a realização deste ensaio, a coleta das amostras sobre os discos de titânio 

de superfície lisa foi mecanicamente determinada com facilidade, visto observação de camada 

celular distinta; nos discos com tratamento de superfície, entretanto, a remoção das amostras 

deu-se com maior dificuldade, provavelmente devido à própria textura superficial dos 

mesmos. Dessa maneira, pode ter ocorrido uma subtração amostral, determinando maior 

quantidade celular nos experimentos referentes à superfície lisa.  

Os implantes usinados, de superfície mais lisa, foram utilizados nesse estudo como 

controle comparativo. Os resultados obtidos mostraram maior adesão e proliferação de 

fibroblastos do que de osteoblastos sobre esse tipo de superfície, comprovando sua 

biocompatibilidade, porém sendo menos favorável à adesão de células osteoblásticas e, 

consequentemente, à osteogênese. Dorkhan et al. (2014) demonstaram que a adesão de 

ceratinócitos e fibroblastos gengivais humanos é ligeiramente maior em superfícies de titânio 

usinadas do que nano-estruturadas, como observado em nosso estudo. 

Essas superfícies foram testadas em outros estudos (Alves, Wassal 2009), cujos 

resultados demonstraram adesão de osteoblastos depois de 24 horas do cultivo inicial, com 

espalhamento sobre os implantes após 48 horas e proliferação de células grandes e achatadas 

após 72 horas.  
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Diferentes métodos podem ser utilizados para investigação das características de 

rugosidade superficial, incluindo microscopia de força atômica (Wennerberg 1996, 1998), 

confocal (Wennerberg 1996, 1998), microscopia eletrônica de varredura (Mustafa et al. 2001; 

Calvo-Guirado et al. 2015), perfilometria (Mustafa et al. 2001; Liu et al. 2013; Elias et al. 

2015) e interferometria de luz branca (Gasik et al. 2015; Calvo-Guirado et al. 2015).  

Hallgreen et al (2001) avaliaram a topografia de superfície de implantes fabricados 

com orientação topográfica vertical (n= 20) ou horizontal (n= 20) em diferentes escalas, 

usando três equipamentos: perfilômetro mecânico, confocal e microscópio de força atômica, 

os quais demonstraram que os implantes com topografia orientada horizontalmente tinham 

superfície mais lisa, sugerindo que as características de anisotropia e isotropia também 

influenciam as características de rugosidade superficial, embora não influenciem o percentual 

de contato osso-implante ou a força de remoção ao torque quando instalados na tíbia de 

coelhos. 

A maioria das superfícies dos implantes é anisotrópica, ou seja, apresentam diferentes 

padrões de orientação de superfície, como pode se observar nas Figuras 10 a 13 e 18 a 21. 

Assim, a investigação das características de superfície nas imagens escaneadas poderia 

eliminar a variação relacionada ao sentido em que a rugosidade de superfície foi medida. 

Neste estudo, a investigação das características de rugosidade superficial foi feita por meio de 

um plugin do programa ImageJ, chamado de SurfCharJ, desenvolvido por diferentes cientistas 

e utilizado inicialmente para análise de rugosidade de superfície de tipos de papel (Chinga et 

al. 2007). Esse plugin foi anteriormente utilizado para caracterização de estruturas de liga de 

titânio e apresenta como princípios avaliação de superfície fornecendo análise de rugosidade 

local e global, gradiene de análise, segmentação de domínios, nivelamento de superfície e 

análise direcional (Safdar 2010).  

Até onde se tenha conhecimento, as características de superfície de implantes 

odontológicos não foram investigadas por meio deste software. Devido a problemas técnicos 

ocorridos durante a execução da pesquisa, optou-se pela análise de superfície dos discos por 

meio do plugin SurfCharJ. Pode-se observar que os parâmetros de rugosidade investigados 

diferem em números dos relatos de literatura, porém permitem a comparação entre os grupos. 

Neste estudo, a superfície mais lisa foi apresentada pelos discos usinados, enquanto que as 

superfícies jateada e Acqua apresentaram rugosidade moderada e semelhante entre si e as 

superfícies Neoporos apresentaram maior rugosidade.  
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Não foram observadas diferenças significativas na estrutura superficial dos diferentes 

grupos, com exceção do achatamento (Rsv). Outros estudos (Mendonça et al. 2013) também 

não observaram diferenças ultra-estruturais significantes entre implantes de diferentes 

tratamentos superficiais, apenas quando imagens em grandes aumentos foram obtidas (ex.: 

50000 vezes). Neste aumento, uma superfície reticulada a nível manométrico foi observada 

para a superfície hidrofílico. Segundo o fabricante, a rugosidade dos implantes de superfície 

Acqua é moderada, com Sa= 1,4 – 1,8 µm e Sz= 15 µm, conforme observado em microscopia 

confocal de varredura. 

Usualmente, os principais parâmetros utilizados na pesquisa em implantes endósseos 

são os valores de Ra, baseados em estruturas bidimensionais, os quais parecem estar 

correlacionados ao grau de osseointegração (Buser et al. 1991; Wennerberg 1996; 

Wennerberg et al. 1998; Gotfredsen et al. 2000). Mais recentemente, foi proposta a avaliação 

tridimensional das superfícies (Wennerberg, Albrektsson 2009), especialmente os valores de 

Sa. Liu et al. (2013) compararam a rugosidade superficial de implantes líderes de mercado 

(Astra, 3i, Straumann e Nobel) nos flancos, topos e vales e, pela primeira vez, foram 

observadas diferenças nas rugosidades de superfície dos implantes Nobel e Straumman. Os 

implantes Biomet 3i apresentaram, dentre todos, a superfície mais lisa em todos os sítios de 

avaliação, enquanto os implantes Astra e Straumman apresentaram rugosidade intermediária, 

seguido dos implantes Nobel. Similarmente ao nosso estudo, os implantes de rugosidade 

intermediária apresentaram o maior número de células osteoblásticas aderidas. 

As características de rugosidade de superfície dos cinco maiores fabricantes de 

implantes no Brasil foram investigadas recentemente (Rosa et al. 2013) utilizando 

interferômetro, equipamento recomendado para avaliar a rugosidade de implantes com roscas 

no nível micrométrico, em três localizações/implante: topos, vales e flancos das roscas. Foram 

investigados parâmetros tridimensionais de rugosidade superficial, incluindo Sa (média 

aritmética do desvio de altura em relação ao plano médio), Sds (densidade, ou seja, número de 

picos por unidade de área), Sdr (proporção entre área de superfície tratada e área achatada de 

referência). Foi identificado que os implantes jateados e condicionados por ácido da Neodent 

apresentam valores de Sa de 0.66 a 0.75 µm, dependendo do tipo. Esses valores foram 

inferiores aos implantes Straumman SLA, usados como controle para comparação (1.53 µm) e 

aos implantes Titaniumfix (0.90 µm), porém superiores aos implantes Biomet 3i Bonelike 

(0.47-0.53 µm), fabricado no Brasil. Esses parâmetros não foram investigados no presente 

estudo, mas permitem estabelecer comparação com outros sistemas conhecidos. 
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Dentro dos limites desse estudo, pode-se observar que as superfícies moderadamente 

rugosas favorecem a adesão e proliferação de células osteoblásticas, assim como de 

fibroblastos gengivais humanos, podendo favorecer a osteogênese in vivo. São necessários 

outros estudos in vitro e in vivo para melhor avaliar as propriedades de superfície dos 

implantes investigados e sua influência no percentual de contato osso-implante e osteogênese 

in vivo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Dentro das limitações desse estudo pode-se concluir que:  

 

• Células de linhagem fibroblástica e osteoblástica humana apresentam melhor adesão 

e proliferação sobre superfícies de titânio comercialmente puro (graus I a IV) 

moderadamente rugosas; 

• As superfícies hidrofílicas (Acqua - Neodent, Curitiba, PR, Brasil) favorecem maior 

adesão e proliferação de células osteoblásticas comparativamente a células 

fibroblásticas e aos demais tratamentos de superfície;  

• Há maior rugosidade superficial com os discos de superfície Neoporos (Neodent, 

Curitiba, PR, Brasil), rugosidade moderada com os discos de superfície lisa (Acqua 

e jateados) e menor rugosidade com os discos usinados apenas; 

• O tratamento das superfícies por uso de substâncias ácidas altera ligeiramente a 

composição química dos discos de titânio; 

• Células fibroblásticas apresentam maior taxa de proliferação e adesão aos discos do 

que células osteoblásticas; 

• Todas as superfícies mostraram formação de nódulos mineralizados in vitro, com 

maior percentual de área mineralizada sobre as superfícies Acqua, especialmente 

quando comparada às superfícies lisas. 

• A atividade de fosfatase alcalina foi mais expressiva em superfícies lisas e 

hidrofílicas (Acqua) com células de linhagem osteoblástica em meio de cultivo 

convencional.  
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ANEXO A – 
 

 
Aspecto das células GO em cultura com meio DMEM,  

observado em microscópio de fase. 
 
 
 
 

ANEXO B – 
 

 
Aspecto das células GO em cultura com meio OSTEOGÊNICO,  

observado em microscópio de fase. 
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ANEXO C – 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO D – 
 

 
Aspecto das células GO envolta do dico apos fixação com formol 4% para ensaio de 

mineralização, observado em microscópio de fase. 
Aspecto dos discos de Titânio puro utilizados no experimento, de esquerda a direita superfície 

Lisa, Jateada, Neoporos e Acqua. 
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