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RESUMO

Resumo
PANTANI, F. Avaliação do padrão de reparação óssea ao redor de implantes
submersos: estudo experimental em cães [tese]. Araçatuba: Faculdade de
Odontologia da Universidade Estadual Paulista; 2011.
Objetivo: estudar as fases iniciais da regeneração óssea de implantes
instalados sobre a crista óssea alveolar desdentada. Material e Métodos: Em 12
cães labradores, foram extraídos bilateralmente todos os pré-molares inferiores
e primeiros molares. Após 3 meses de regeneração, foi realizada a incisão sobre
o rebordo alveolar desdentado do lado direito da mandíbula e descolamento do
retalhos de espessura total. Foram instalados dois implantes e finalizado com a
suturas dos retalhos para permitir a regeneração totalmente submersa.
Posteriormente, foram realizados os mesmos procedimentos experimentais no
lado esquerdo da mandíbula. Os sacrifícios dos animais foram planejados de
forma a obter biópsias com pós-operatórios de 5, 10, 20 e 30 dias. Um implante
de cada lado da mandíbula foi processado laboratorialmente para cortes
histológicos em tecido mineralizado (inclusão em resina) e outro para cortes
histológicos em tecido desmineralizado (inclusão em parafina). Resultados: Foi
observada apenas uma reação celular importante ao redor do implante no
compartimento da medula óssea. Observou-se a formação de matriz óssea
provisória e, posteriormente, osso esponjoso ao redor e em contato com o
implante.

O

contato

osso-implante

melhorou

durante

os

períodos

de

regeneração avaliados. Conclusão: Com este estudo pode-se mostrar que a
preparação do sítio cirúrgico e a instalação do implante produziram reação

celular evidente no osso circunjacente. No compartimento da medula óssea, a
aposição de matriz óssea provisória e formação de osso esponjoso ocorreram
seqüencialmente durante o primeiro mês de pós- operatório. Na região em que o
osso apresentou contato com a superfície do implante, os processos de
remodelação óssea (reabsorção e aposição óssea) ocorreram através da
intervenção das BMUs (Bone Multicellular Units)
Palavras-chave: estudo animal, reparo ósseo, implantes orais, histometria.

ABSTRACT

Abstract
PANTANI, F. Bone healing pattern around submerged implants: an experimental
study in dogs. [Thesis]. Araçatuba: UNESP - São Paulo State University; 2011.
Objective: the purpose of the present study was to evaluate the early phases of
bone response to implants installed in edentulous alveolar bony crest. Material &
Method: In 12 Labrador dogs, all mandibular premolars and first molars were
extracted bilaterally. After 3 months of healing, full-thickness flaps were elevated
in the edentulous region of the right side of the mandible. Two implants were
installed and the flaps were sutured to allow a fully-submerged healing. The
experimental procedures were subsequently performed in the left side of the
mandible. The timing of the experiments and sacrifices were planned in such a
way to obtain biopsies representing the healing after 5, 10, 20, 30 days. One
implant from each side of the mandible was processed for ground sections and
the other for paraffin sections. Results: only an important cellular reaction was
observed around the implant in the bone marrow compartment. Provisional
matrix and, subsequently, woven bone were formed around and in contact with
the implant. Bone-to-implant contact improve duign the healing period.
Conclusions: In conclusion, the present experiment showed that site
preparation and implant placement produced an evident cellular reaction within
the surrounding bone. In the bone marrow compartment, provisional matrix
apposition and woven bone formation occurred sequentially during the first
month of healing. Where mineralized bone was in contact with the implant

surface, bone remodeling processes (bone resorption and apposition) occurred
through the intervention of BMUs (Bone Multicellular Units)
Key Words: animal study, bone healing, oral implants, histometry.
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Introdução
A osseointegração de implantes instalados na crista óssea alveolar é
essencial para permitir a instalação de próteses dentárias funcionais que
substituam os elementos dentários perdidos (Adell et al. 1981).
Foi demonstrado que a superfície do implante desempenha um papel
importante,

especialmente

durante

as

fases

iniciais

do

processo

da

osseointegracão (Albrektsson et al. 2008). Estudos demonstram que as
superfícies rugosas apresentam um maior potencial de regeneração em
comparação às superfícies lisas ou polidas (Wennerberg&Albrektsson 2009).
Em um estudo recente (Lang et al. 2011), foram colhidas biópsias de
voluntários humanos contendo implante e seus tecidos duros circunjacentes em
diferentes períodos pós operatórios. Foi observado que a porcentagem de osso
neoformado em contato com a superfície do implante aumentou com o tempo,
iniciando-se logo após a primeira semana (<10%) e atingindo o grau máximo
após a sexta semana (60%).
As fases iniciais da osseointegração foram descritas em experimentos
com cães (Berglundh et al. 2003, Abrahamsson et al. 2004, Buser et al. 2004),
os quais apresentavam implantes com defeitos ósseos peri-implantares.
Observou-se que os defeitos foram preenchidos por coágulo, seguido pela
formação de um tecido neoformado reparacional (tecido de granulação)
composto por células polimorfonucleares. Posteriormente, foram encontrados
fibroblastos envoltos por uma matriz provisória de tecido conjuntivo formando um
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arcabouço para a formação do tecido ósseo esponjoso. Após uma semana, o
osso recém-formado apresentou-se em íntimo contato com a superfície rugosa
dos implantes, aumentando os níveis de osseointegração com o passar do
tempo até o final do experimento (12 semanas). Por outro lado, quando o osso
remanescente apresentou-se inicialmente em contato com a superfície do
implante, primeiramente ocorreu o processo de reabsorção para posteriormente
ocorrer a neoformação óssea junto à superfície remodelada.
É evidente que o processo de osseointegração já foi intensamente
estudado, no entanto, são escassos os relatos sobre os fenômenos biológicos
que ocorrem no tecido ósseo ao redor dos implantes.

PROPOSIÇÃO
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PROPOSIÇÃO
O objetivo desse experimento foi estudar as fases iniciais do reparo ósseo
para o osseointegração em implantes instalados no osso alveolar.

MATERIAL E
MÉTODO
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Material e Métodos
Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de ética e experimentação
Animal da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, São Paulo, Brasil.
Procedimentos clínicos
Para este estudo foram utilizados doze cães Labradores (com peso variando de
25 a 28 kg e idade média de 2 anos). Previamente aos procedimentos cirúrgicos os
animais foram pré-anestesiados com Acepran ® (0,05 mg / Kg Univet-Vetnil, São
Paulo, Brasil), sedados com Zoletil ® 10 mg / Kg (Virbac,UA) e Xilazina ® (1 mg / Kg
Cristália , São Paulo, Brasil), complementado com Ketamina ®, (¼ da dose de 10 mg /
Kg, Cristália, São Paulo, Brasil). Durante toda a cirurgia, os animais foram mantidos
com infusão intravenosa de solução salina estéril.
Após antissepsia e anestesia local, foi realizada a extração de todos os prémolares inferiores e primeiros molares. Três meses após as exodontias, realizou-se
uma incisão sobre a crista alveolar na região de pré-molar à molar do lado direito da
mandíbula. O retalho mucoperiosteal de espessura total foi descolado, expondo o
tecido ósseo do rebordo alveolar, onde foram preparados dois sítios experimentais. A
preparação cirúrgica dos sítios foi realizada de acordo com as especificações do
sistema de implantes adotado (Suedew & Martina, Due Carrare, Padova, Itália). Foram
usadas a sequência de fresas indicada pelo fabricante para preparar a área receptora,
sendo a fresa de 2,8 mm diâmetro a última a ser usada. Foram instalados implantes
cilíndrico de 10 mm de comprimento e 3,3 mm de largura (Premium ™, Suedew &
Martina), posicionando o ombro do implante ao mesmo nível da crista óssea alveolar
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vestibular. .O retalho foi reposicionado e suturado para permitir a regeneração
totalmente submersa.
Em todos os cães, também foram realizados os mesmos procedimentos
experimentais no lado esquerdo da mandíbula. O momento da segunda cirurgia (lado
esquerdo) e dos sacrifícios foram planejados de forma a se obter biópsias que
representassem os períodos de regeneração de 5, 10, 20 e 30 dias.
Após os procedimentos cirúrgicos os animais receberam suplemento vitamínico
(Potenay

®,

Fort

Dodge

Saúde

Animal,

Campinas,

Brasil),

drogas

anti-

inflamatória/analgésica (Banamine ®, Schering-Plough Animal Health, Campinas,
Brasil) e antibiótico (Pentabiótico ® , Fort Dodge Saúde animal, Campinas, Brasil).
Os animais foram mantidos em canis localizados no biotério da Faculdade de
Odontologia de Araçatuba, com livre acesso à água e ração canina equilibrada e
umedecida. Foram realizadas as inspeções diárias das feridas com o intuito de
observar possíveis sinais clínicos de alguma complicação pós-operatória, assim como
para a realização da área cirúrgica. Os animais foram eutanasiados com overdose de
Tiopental ® (CristáliaLtd., Campinas, Brasil).
Preparo histológico
Após a eutanásia dos animais, foram obtidas as peças que consistiam de blocos
ósseos individuais contendo o implante e os tecidos moles circunjacentes. Estes blocos
foram fixados em solução de formaldeído 4%. A amostra mais distal de cada lado da
mandíbula foi usada para cortes histológicos em tecido mineralizado (resina) e a
amostra mesial foi usada para cortes histológicos em tecido desmineralizado (parafina).
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As amostras selecionadas para este artigo foram desidratadas em uma série de
soluções de etanol e finalmente incluídas em resina (LR White® hard grade, London
ResinCompanyLtd, Berkshire, Reino Unido). Os blocos foram cortados no sentido
vestíbulo-lingual, seguindo o longo eixo dos implantes, usando uma lâmina de corte de
diamante instalada em uma máquina de alta precisão (Microslice 2™, Ultratec, Santa
Ana, CA, USA). Foi obtido um corte da região central que foi polido manualmente e
reduzido a uma espessura de aproximadamente 30 μm de espessura. As lâminas
histológicas foram coradas com Azul de Stevenel e vermelho de alizarina as quais
foram analisadas em microscópio de luz padrão para análise histomorfométrica.
As amostras selecionadas para cortes em tecido desmineralizado foram
descalcificadas em EDTA, após o término dessa etapa os implantes foram separados
dos tecidos adjacentes. Foram realizados secções paralelo ao longo eixo do implante,
obtendo-se duas partes, uma vestibular e outra lingual. As peças foram desidratadas
em uma sequência de álcool e incluídas em parafinas para obtenção de cortes de 5
μm, que foram coradas em hematoxilina e eosina (H.E.) para análise histológica, da
porção central de cada parte seccionada.

Análise histológica
Com auxílio de um microscópio de luz padrão Nikon Eclipse 50i (Nikon
Corporation, Tokio, Japão) com objetiva de 100X, e conectado a uma câmera
fotográfica digital (Digital Sight DS-2Mv, Nikon) e a um computador, as seguintes
marcações foram identificadas para os cortes histológicos em tecido mineralizado
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(Fig.2): ombro do implante cilíndrico (IS), contato osso-implante na região mais coronal
do implante (B), topo da crista óssea adjacente (C), superfície do implante na face
vestibular, na parte superior das roscas (S), contorno externo da crista óssea alveolar
(OC).
Foram realizadas as seguintes medidas (Fig. 2): distância vertical entre IS e C
(IS-C) e entre IS e B (IS-B); quantidade de contato osso-implante (% BIC) entre B e a
margem mais apical do implante.
A dimensão do infiltrado celular/ osso neoformado ao redor dos implantes
também foi medida em seis sítios: dois de cada lado do implante (no meio e no terços
apicais) e dois no ápice (nas margens). Foram calculadas as médias das seis medidas.
A porcentagem de osso mineralizado na área da superfície do implante (S) à
linha paralela, à distância de aproximadamente de 1 mm da superfície, também foi
determinada entre a base do pescoço do implante até o final da última rosca da
superfície lateral.Foi sobreposta uma grade (densidade 50 μm) sobre esta área tecidual
(ampliação 200x) para as mensurações nos pontos determinados. Esta avaliação foi
executada nos cortes parafinados também. Foram calculadas as média entres as duas
medidas da porcentagem de osso mineralizado para cada animal e depois para cada
período de reparo
Análise estatística
Para cada variável, foram calculadas as médias, desvio-padrão a 25%, 50%
(mediana) e 75 %. As variáveis primárias foram IS-B e %BIC e mineralização. Foram
analisadas as diferenças entre os períodos de regeneração usando o Wilcoxon
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signedrank test utilizando o PASW Statistics 18 (SPSS Inc. Chicago IL, EUA), com
nível de significância fixado em α≤0,05.
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Resultados
Todos os implantes instalados para cortes histológicos em resina apresentaramse osseointegrados,para todos os períodos avaliados. Um implante do período de 5
dias pós-operatórios para cortes em parafina não se integrou ao tecido ósseo e foi
excluído da análise, obtendo-se um n=5.
Avaliação histológica dos cortes em resina
Aos 5 dias pós-operatórios (Figs. 3,4) observou-se uma resposta celular
composta por eritrócitos, alguns polimorfonucleares (PMNs) e uma grande quantidade
de células semelhantes a fibroblastos ao redor do corpo dos implantes. Este infiltrado
celular ocupou apenas os espaços medulares enquanto que o compartimento de tecido
ósseo mineralizado apresentou-se praticamente desprovido dessas células. Já nesta
fase foi possível visualizar osso recém-formado e remanescente de tecido ósseo,
especialmente ao redor da porção apical do implante. Aos 10 dias pós-operatórios(Fig.
5,6) o infiltrado celular ainda estava presente, ocupando um espaço de dimensões
inferiores ao período anterior. Observou-se uma resposta celular composta
predominantemente de uma matriz provisória, ocupada por células semelhantes a
fibroblastos. No entanto, uma maior quantidade de tecido ósseo estava presente
parcialmente ligado à superfície do implante, formando osteons primários revestidos
por osteoblastos. Aos 20 dias pós-operatórios (Fig. 7,8), a maior parte da área
composta por infiltrado celular observada no período anterior já se apresentava
substituída por osso neoformado, observando-se então uma menor área de infiltrado
inflamatório em comparação com os períodos analisados anteriormente. Aos 30 dias
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pós-operatórios (Fig. 9,10), o osso neoformado apresentava-se mais denso. Em alguns
espécimes, o osso que circundava o implante apresentou-se mais maduro.
Medidas histológicas dos cortes em resina (Tabela 1).
As distâncias IS-B e IS-C (Figs. 15,16) foram semelhantes nos períodos
avaliados. A porcentagem de contato osso-implante foi de 21,0 ± 6,7% ao 5 dias pósoperatórios (Fig. 17). Esta percentagem aumentou com o tempo, atingindo o valor de
47,5 ± 9,5% aos 30 dias pós-operatórios. Uma tendência semelhante foi encontrada
para o grau de mineralização ao redor dos implantes. Verificou-se um valor de 38,0 ±
16,5% e 61,0 ± 10,6% aos 5 e 30 dias pós-operatórios, respectivamente. As diferenças
foram estatisticamente significativas para a %BIC e o grau de mineralização entre os
períodos de 5 e 30 dias pós-operatórios.
A extensão do infiltrado inflamatório / osso neoformado no compartimento da
medula óssea foi ligeiramente decrescente do quinto ao trigésimo dia pós-operatório.
Avaliação e medidas histológicas em cortes parafinados
5 dias (Fig.11)
Após cinco dias da instalação dos implantes, a área analisada compreendida
entre as 3 roscas, foi ocupada por uma determinada quantidade de tecido esponjoso
(crescimento ósseo = 29%), em continuidade com o osso pré-existente, em parte ligado
à superfície do implante (% BIC de tecido ósseo = 7,5%).A proporção de crescimento
ósseo entre os segmentos das roscas foi menor que aquela presente na zona externa
das mesmas. O osso neoformado em contato com a superfície do implante apresentou-
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se revestido por osteoblastos. Em contato direto com a superfície do implante
desprovida de tecido ósseo, observou-se um tecido conjuntivo denso juntamente com
algumas células inflamatórias (PMNs) e vários eritrócitos. Nesta fase foi possível
observar detritos de osso. Nas áreas corticais onde o osso foi danificado pela
preparação do leito receptor para a instalação do implante, foi encontrada uma
quantidade elevada de BMUs.
A área no espaço medular ao redor dos implantes foi ocupada por células
semelhantes a fibroblasto e vasos sanguíneos. No entanto, foram encontrados também
eritrócitos e poucos PMNs.
10 dias (Fig.12)
Neste período analisado, a neoformação óssea foi a característica mais
evidente. Observou-se grande quantidade de osteoblastos e matriz osteóide. Alta
porcentagem de tecido ósseo esponjoso, tanto justaposto à superfície do implante
(44.9%) quanto entre as roscas (43%), apresentaram-se semelhantes ao período
anterior. Menor porcentagem de tecido conjuntivo denso (33.4%) assim como menor
presença de BMUs foram encontrados comparados ao período de 5 dias pósoperatórios.Também ficou evidenciado uma formação inicial de medula óssea primitiva
(5,6%). Nesta fase foram encontrados poucos PMNs e nenhum eritrócito.

20 dias (Fig. 13)
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Observou-se uma menor porcentagem de tecido conjuntivo (19,6%) assim como
um aumento da quantidade de tecido ósseo medular (12,6%). Nesta fase, foi
observada maior quantidade de osso medular em comparação ao período anterior: a
%BIC de tecido ósseo = 46%; crescimento ósseo = 59,4%. Evidenciou-se uma menor
quantidade de BMUs comparada aos períodos anteriores.
30 dias (Fig. 14)
Neste período, as porcentagens de tecido esponjoso em contato com a
superfície do implante e de crescimento ósseo foram comparáveis ao período de 20
dias pós-operatórios, enquanto que a porcentagem de tecido ósseo medular
apresentou-se aumentada. A comparação entre o crescimento ósseo e a quantidade de
osso medular na área das roscas mostrou que houve maior quantidade de tecido ósseo
nas proximidades da superfície do implante do que na zona externa. Nesta fase foi
observada uma maior quantidade de BMUs, mostrando que os processos de
remodelação óssea estiveram presentes, especialmente localizados nas áreas
corticais, onde havia osso pré-existente, e na área envolvendo o tecido ósseo
neoformado.
Análise estatística
Os valores IS-B não foram estatisticamente significativos nos períodos
analisados. Os valores de BIC% apresentaram diferenças significativas nos períodos
de 5 e 30 dias. As variações nos valores de mineralização apresentaram significância
nos períodos de 5 e 30 dias.
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Discussão
Este experimento foi realizado para estudar as fases iniciais da reparação óssea
de implantes instalados sobre a crista óssea alveolar.
Entre as roscas dos implantes, foi observado aos 5 dias um tecido de
granulação imaturo composto por células semelhantes a fibroblastos e poucas células
polimorfonucleares (PMNs).Durante a cronologia deste experimento, este tecido de
granulação imaturo foi gradativamente sendo substituído por tecido ósseo neoformado,
que se apresentou melhor organizado aos 30 dias pós-operatórios. Estes resultados
estão de acordo com os relatos de outro estudo experimental (Berglundh et al. 2003),
em que foram instalados em cães, implantes com superfície rugosa contendo uma
cavidade em sua estruturas e as biópsias foram coletadas em diferentes períodos
cicatriciais. No referido estudo foi observado que após 2 horas, a cavidade foi
preenchida por coágulo e após 4 dias de reparo, foi observada a substituição por um
tecido conjuntivo jovem reparacional (tecido de granulação) vascularizado e constituído
predominantemente por células semelhantes a fibroblastos e poucos PMNs,
localizados principalmente nas proximidades da superfície do implante. Aos 7 dias pósoperatórios, a cavidade apresentou-se preenchida por tecido ósseo medular primário,
formado a partir do osso medular pré-existente. Já nesta fase, foi encontrado osso
recém-formado junto à superfície do implante. O contato osso-implante aumentou ao
longo do tempo, até 4 semanas pós-operatórias.
No estudo experimental citado acima, foi realizada uma cavidade sobre a
superfície do implante no intuito de estudar o processo de regeneração ósseo. No
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presente estudo não foi confeccionada tal cavidade, no entanto, foi observado um
padrão semelhante de reparo ósseo no compartimento da medula óssea. Aos 5 dias
pós-operatórios já foi possível observar uma reação celular perceptível com PMNs e
eritrócitos. Nesta fase reparacional, evidenciou-se um grande número de células
semelhantes a fibroblastos, incluídas em uma matriz de tecido conjuntivo contendo
alguns vasos e osteons primários revestido por osteoblastos. À semelhança do estudo
de Berglundh et al. (2003), após 5 dias já foi observado tecido ósseo neoformado, o
que demonstra a capacidade do tecido medular dar origem a um intimo contato com a
superfície modificada do implante, já nas fases iniciais avaliadas. De forma semelhante
ao estudo apresentado acima, também no presente estudo a quantidade do contato
osso-implante aumentou ao longo do tempo (após 5 dias menor que 20% e 50% após 1
mês pós-operatório).
Este achado também está de acordo com outro estudo realizado em humanos
(Lang et al. 2011) em que biópsias foram realizadas em diferentes períodos do
processo de reparo. Na região retro-molar de 49 pacientes voluntários, foram
instalados implantes de 4 mm de comprimento e 2,8mm de diâmetro com duas
superfícies rugosas diferentes (SLA e SLActive,Straumann, Basel, Switzerland). Foi
usada uma trefina de 5,8 mm de comprimento e 4,9 mm de diâmetro para remover as
biópsias nos períodos de 1, 2,4 e 6 semanas pós-operatórias, juntamente com 1mm de
tecido

duro

circunjacente

aos

implante.

As

amostras

foram

processadas

histologicamente e avaliadas. Após uma semana, o contato osso-implante foi de 6%
em ambas as superfícies testadas. Após duas semanas, a % de BIC foi de
aproximadamente 12-15%, mostrando um aumento da quantidade em comparação ao
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período de 1 semana. Quatro semanas depois, uma quantidade maior da % de BIC foi
encontrada: aproximadamente 32% e 48% nas superfícies SLA e SLActive,
respectivamente.
No presente estudo evidenciou-se uma grande reação celular ao redor do corpo
do implante ocupando uma região com uma média de extensão de 1,2 mm do valor do
corpo do implante. Após 5 dias, esta região foi ocupada por tecido conjuntivo jovem
reparacional (tecido de granulação) composto por eritrócitos, PMNs e células
semelhante a fibroblastos. Pequena quantidade de tecido ósseo já estava presente
nesta fase de reparo, coberto por osteoblastos, e parte em contato com a superfície do
implante. Aos 10 dias pós-operatórios, esta região ainda era ocupada por tecido de
granulação. No entanto, uma grande quantidade de tecido ósseo foi encontrada na
área em que antes havia reação celular. A extensão desta região diminuiu ao longo do
tempo, de 1,2 mm para 0,9 mm, ao mesmo tempo em que as características do tecido
se alteraram. A quantidade de células diminuiu, juntamente com as quantidades em
porcentagem de osso esponjoso e de medula óssea primitiva aumentaram.
Um padrão semelhante de reparo foi descrito em outro estudo experimental
(Cardaropoli et al. 2003). Em 9 cães, foi realizado o tratamento endodôntico da raiz
mesial dos quartos pré-molares. O dente foi hemi-seccionado e a raiz distal removida.
Os sacrifícios dos animais foram planejados de tal forma que dois sítios estivessem
disponíveis para análise histomorfométrica em cada um dos períodos pós-operatórios
que incluiram do primeiro até o 180º dia pós-operatórios. Aos 3 dias pós-operatórios, os
alvéolos pós-exodônticos se apresentaram ocupados por coágulo, composto por
eritrócitos e plaquetas envoltas em uma rede de fibrina. Aos 7 dias pós-operatórios, um
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indiferenciadas invadiram a área previamente ocupada pelo coágulo, originando-se do
ápice e das parede laterais do alvéolo. Células inflamatórias ocupavam a porção
coronária deste alvéolo. Duas semanas após, a matriz provisória próxima às paredes
dos alvéolos passou a ser ocupado por osso esponjoso mais uma vez formado a partir
das paredes laterais e do ápice do alvéolo. Em contrapartida, a porção central do
alvéolo apresentou-se ocupada por uma matriz provisória densa de tecido conjuntivo
que, após um mês apresentou-se completamente preenchido por tecido ósseo
neoformado.
No espaço ocupado pelo osso medular houve aposição óssea sobre a superfície
do implante. Neste momento não se pode afirmar se este osso neoformado originou-se
do tecido ósseo mineralizado pré-existente ou da medula óssea.
Duas teorias foram descritas para a neoformação óssea em implantes (Davies et
al. 1998): a osteogênese de contato e à distância. A primeira descreve a formação de
tecido ósseo em contato direto com a superfície do implante enquanto a outra é quando
a neoformação óssea é depositada no osso pré-existente e eventualmente atingirá a
superfície do implante. No presente experimento o tecido ósseo pode ter se formado a
partir do osso pré-existente já em contato com o implante. No entanto, não foi possível
concluir isto com este estudo nos períodos analisados. Os estudos sobre este assunto
são controversos, há os que afirmam a ocorrência da osteogênese de contato
(Berglundh et al. 2003, Abrahamsson et al. 2004) outros que especularam sobre a
possibilidade da existência (Botticelli et al. 2003, Rossi et al. 2011) e aqueles que não
conseguiram demonstrar esse fenômeno (Lioubavina et al. 2006).
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O fato do tecido ósseo poder ser originado a partir do tecido ósseo pré-existente
também foi demonstrado em um experimento em macacos (Scala et al. 2010, 2011).
Neste estudo realizou-se o levantamento do seio maxilar bilateralmente elevando a
membrana sinusal sem o uso de qualquer biomaterial de preenchimento com a
instalação simultânea de um implante. As cirurgias e os sacrifícios foram planejados de
tal forma que se obtivessem biópsias para avaliação histológica aos 5, 10, 20 e 30 dias
pós-operatórios. Concluiu-se que, embora a mucosa sinusal tenha o potencial
osteogênico (Gruber et al. 2004, Scrouji et al. 2009), o osso recém-formado só foi
formado a partir do tecido ósseo pré-existente, excluindo a participação da membrana
sinusal neste processo, pelo menos nas fases iniciais de regeneração.
No presente estudo experimental, foi encontrado um alto número de BMUs,
especialmente nos períodos iniciais do processo de reparo. Estas unidades, através
dos processos de reabsorção / aposição óssea, exercem um papel importante no
processo da remodelação do osso pré-existente assim como na neoformação óssea. O
osso pré-existente em contato com a superfície do implante será gradualmente
reabsorvido pelas BMUs e substituído por tecido ósseo neoformado.
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CONCLUSÕES
O presente experimento mostrou que a preparação cirúrgica do local e a
instalação do implante produziram uma reação celular evidente no osso circunjacente
ao implante. No espaço ocupado pelo osso medular, a aposição de matriz provisória e
a formação de osso ocorreram seqüencialmente durante o primeiro mês de
regeneração. Na região em que o tecido ósseo estava em contato com a superfície do
implante, os processos de remodelação óssea (reabsorção óssea e aposição)
ocorreram através da intervenção das BMUs.
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Figuras

Fig.1 Situação clínica após a instalação do implante.

Fig.2 Pontos de referência para avaliação histométrica IS =ombro do
implante; B = ponto de contato-osso-implante mais coronáriol; C =topo da
crista óssea.
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Fig.3 Regeneração aos 5 dias.Infiltrado celular ao redor do implante,
localizado na regiãode osso medular. Aumento original (12X). Azul de
Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig. 4 Regeneração aos 5 dias. (A) identificação de resíduos de coágulo e
partículas de osso. Células inflamatórias, bem como células semelhantes
a fibroblastos estavam presentes. (B) Após 5 dias de regeneração, foi
encontrada uma formação inicial de tecido ósseo inicial, circundadada por
uma matriz provisória de tecido conjuntivo. Aumento original (100X).Azul
de Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig.5 Regeneração aos 10 dias.O infiltrado celular ao redor do implante
apresenta-se gradualmente substituído por osso recém-formado. Aumento
original (12X).Azul de Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig.6 Regeneração aos10 dias. (A) ostens primário, delimitado pelo tecido
ósseo, revestido por osteoblastos que se localizam em íntimo contato
coma superfície do implante. (B) evidenciação do tecido ósseo em contato
com a superfície do implante. Aumento Original (200X). Azul de Stevanel e
vermelho de alizarina.
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Fig.7 Regeneração aos 20 dias.Infiltrado celular ao redor do implante
quase que completamente substituído por osso esponjoso, circundando as
roscas do implante. Aumento original (12X). Azul de Stevanel e vermelho
de alizarina.
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Fig.8 Regeneração aos 20 dias. (A)Na porção cortical do local do implante,
observou-se a neoformação óssea a partir do osso remanescente, junto à
superfície do implante. (B) A região da medula óssea continha osso esponjoso,
envolvendo áreas ocupadas por uma medula óssea primitiva. Aumento original
(X100). Azul de Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig.9 Regeneração aos 30 dias. Roscas do implante circundadas por
osso neoformado na fase de remodelação. Aumento original (X120). Azul
de Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig.10 Regeneração aos 30 dias. (A) A zona cortical mostrou um alto
contato de osso neoformado à superfície do implante. (B) Na região da
medula óssea foi encontrado um elevado grau de contato com o implante.
Aumento original (X100). Azul de Stevanel e vermelho de alizarina.
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Fig.11 Regeneração aos 5 dias. (A) o osso esponjoso foi observado,
algumas vezes ligado à superfície do implante. Lacunas de Howship no
processo de reabsorção do osso remanescente.Ampliação original 200X.
(B)Resíduos de partículas de osso, incluídos em uma matriz de tecido
conjuntivo que continha algumas células inflamatórias bem como vasos e
células pré-fibroblásticas. Aumento original (X400) (C)Osteons primitivos
primários formando nesta fase. Aumento original (X400). Hematoxilina e
eosina (H.E).
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Fig.12 Regeneração aos 10 dias. (A) Osso imaturo que aparenta estar
integrado a superfície do implante e uma grande quantidade de osso
medular, observados neste período. Aumento original 40X. (B) Maior
aumento da área indicada em (A) Aumento original (X200). Hematoxilina e
eosina (H.E)
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Fig. 13 Regeneração aos 20 dias (A) Neoformação óssea aderida à
superfície do implante e observação de osso medular imaturo. Aumento
original (40X). (B) Maior aumento na área indicada em (A). Aumento
original (X100). Hematoxilina e eosina (H.E).
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Fig. 14 Regeneração aos 30 dias. (A) Osso maduro observado no contato
com a superfície. Foi observado uma maior quantidade de osso medular
neste período de observação. Aumento original (200X). (B) Um número
elevado de BMUs e osso neoformado. Ampliação original (200X).
Hematoxilina e eosina (H.E).
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Fig. 15 Gráfico representando a distância entre o ombro do implante (IS) e
o contato osso-implante mais coronal (B) faces vestibular e lingual. As
diferenças

entre

os

vários

estatisticamente significativa.

tempos

de

regeneração

não

foram
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Fig.16 Gráfico representando a distância entre o ombro do implante (IS) e
a crista óssea(C) faces vestibular e lingual. Não houve diferença
estatisticamente significativa entre os diferentes tempos de regeneração.
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Fig.17 Porcentagem de contato osso-implante nos diversos tempos de
análise. Apenas entre 5 e 30 dias houve diferenças estatisticamente
significativa.
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0.99 (0.68)

0.61 (0.53)

1.04 (0.50)

0.25 (0.28)

l

0.81 (0.41)

1.28 (0.63)

1.38 (0.97)

1.06 (0.49)

b

l

0.58 (0.58)

0.04 (0.41)

0.59 (0.45)

-0.44 (0.71)

em mm

em mm

5 days

b

IS – C

IS–B

47.5 (9.5)*

31.8 (9.9)

26.4 (6.1)

21.0 (6.7)*

%

BIC

61.0 (10.6)*

54.7 (9.2)

47.4 (13.3)

38.0 (16.5)*

TOT

%

Mineralização

0.98 (0.21)

1.02 (0.20)

1.16 (0.33)

1.24 (0.51)

Infiltrado/ Extensão de
neoformação óssea em mm

Tabela 1. Mensurações histomorfométrica após os diferentes períodos de regeneração. As médias e desvios-padrão (SD). IS-B = Distância
do ombro do implante (IS) término da osseointegração coronal (B), MC = distância vertical de IS para crista óssea alveolar (C). b = Bucal, l=
Lingual, BIC = contato osso-implante. * Valores estisticamente significativos p≤0,05
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