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Segnini B. Preservação da arquitetura tecidual de alvéolos com defeito ósseo vestibular 

– análise clínica e tomográfica de uma série de casos [Dissertação de Mestrado]. 

Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2016. 
 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar em humanos a preservação do contorno do tecido 

ósseo e gengival após a exodontia e enxertia com matriz de colágeno suíno (mucograft), 

membrana de colágeno (suíno) e osso bovino desproteinizado associado a colágeno 

suíno (collagen). Foram selecionados 6 pacientes provenientes da clínica da Faculdade 

de Odontologia de Araraquara que possuíam um pré-molar, canino ou incisivo superior 

indicado para exodontia e que apresentaram defeito ósseo vestibular. Todos os alvéolos 

receberam enxerto com matriz de colágeno suíno, membrana de colágeno e osso bovino 

desproteinizado acrescido de colágeno. Os dados clínicos e fotográficos foram coletados 

ao início do estudo, aos 7, 15, 30 e 120 dias após o procedimento cirúrgico. Foram 

realizados exames clínicos referentes ao aspecto da área operada, altura e espessura de 

gengiva queratinizada, nível gengival, biotipo gengival, assim como mensurações 

digitais da altura de margem gengival, e das papilas mesial e distal. Para verificação da 

estrutura óssea e gengival inicial e após os enxertos foram realizados exames 

tomográficos no início do estudo e após quatro meses do procedimento cirúrgico inicial. 

Os resultados mostraram que a técnica promoveu um ganho de osso vestibular, dessa 

forma foi concluído que a manutenção do alvéolo com a associação da matriz de 

colágeno suíno, membrana de colágeno e osso bovino desproteinizado promoveu boa 

estabilidade do volume do alvéolo com aumento do osso associado a parede vestibular, 

entretanto, serão necessários estudos clínicos controlados e randomizados para entender 

o real benefício dessa técnica em comparação a outras técnicas de manutenção do 

volume alveolar anteriormente propostas. 

 

Palavras-chave: Cirurgia bucal. Transplante ósseo. Perda do osso alveolar. 
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Segnini B. Tissue architecture preservation of alveoli with vestibular bone defect – 

clinical and tomographic analysis of a series of cases [Dissertação de Mestrado]. 

Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2016. 
 
Abstract 

The purpose of this case-series trial was to evaluate the maintenance of the soft and hard 

tissues margins after tooth-extraction and grafting with a combination of the following 

materials: demineralized bovine bone associated with pig-collagen; pig-collagen 

membrane; and pig-collagen matrix. For this study six patients were selected among 

those who attended to the Araraquara Dental School Clinics throughout the last six 

months of 2015; they all had a pre-molar, canine or incisive tooth with buccal bone loss, 

which needed to be extracted. All the sockets were grafted with a combination of the 

same biomaterials: demineralized bovine bone associated with pig-collagen; pig-

collagen membrane; and pig-collagen matrix. Clinical and photographic data were 

collected at base line, 7, 15, 30 and 120 days after surgery. Clinical assessments of the 

surgical site included keratinized mucosa height and thickness; gingival level; gingival 

biotype; as well as digital measurements of the gingival margin and both proximal 

papillae heights. In order to assess changes at the gingival and bone structures, cone-

beam tomographic examinations were carried out at baseline and 4 months after 

surgery. Results showed buccal bone gain as this reconstructive technique was 

employed, so it was concluded that the treatment with demineralized bovine bone 

associated with pig-collagen, combined with pig-collagen membrane and pig-collagen 

matrix promoted satisfactory socket volume maintenance with associated buccal wall 

bone gain. Further randomized-clinical-controlled studies, however, need to be carried 

out in order to investigate the actual advantages of this approach when compared to 

other socket-volume-maintenance techniques previously described in the literature. 	

Keywords: Oral surgery. Bone transplantation. Alveolar bone loss. 
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1 INTRODUÇÃO 

A saúde da população pode ser afetada pela perda dentária, que pode gerar 

alterações estéticas e funcionais e comprometer sua qualidade de vida9, 45. A exodontia 

leva a um processo de remodelação óssea no rebordo alveolar onde parte da sua 

arquitetura inicial é perdida7, 8. A arquitetura deste rebordo pode ser preservada por 

meio de enxertos de tecido mole e ósseo, possibilitando a reabilitação estética e 

funcional do dente removido.  

A necessidade de enxertar o alvéolo se dá pela própria reabsorção tecidual que 

acontece após a exodontia. A dinâmica do processo de remodelação óssea que ocorre 

após a remoção dentária onde não foram utilizados enxertos é demonstrada em alguns 

estudos, como de Araújo e Lindhe7 (2005), Araújo et al.4 (2008) e Araújo et al.5 (2015). 

 Em um momento inicial o sangramento oriundo das paredes alveolares forma 

um coágulo que é gradualmente substituído por um tecido de granulação composto por 

fibroblastos, células inflamatórias e estruturas vasculares. Durante esta fase do processo 

de remodelação óssea alveolar é possível notar osteoclastos tanto na parte interna como 

na externa do alvéolo, especialmente no osso fasciculado. A manutenção dos tipos 

celulares presentes no tecido de granulação leva a produção de colágeno e a 

neoformação vascular, caracterizando uma matriz provisória. Os osteoblastos podem ser 

verificados próximos ao tecido ósseo neoformado onde estão agrupados linearmente.  A 

mineralização do tecido osteóide se dá em maior proporção nas paredes laterais do 

alvéolo e segue em direção ao seu centro, assim como na porção mais apical do alvéolo 

seguido da parte central e coronal. Em uma fase mais avançada do processo de 

remodelação alveolar é possível notar uma maior quantidade de osso primário, 

secundário e medular. A alteração da arquitetura do rebordo alveolar também pode ser 

verificada, principalmente da parede vestibular, tanto em altura como em espessura7. 

O processo alveolar sofre diversas alterações teciduais no primeiro ano após a 

remoção dentária, onde a maior quantidade de perda óssea se concentra nos 3 primeiros 

meses49. Para evitar ou diminuir a perda tecidual que ocorre após a exodontia, é 

imprescindível que este procedimento seja realizado de maneira atraumática, 

preservando a parede óssea vestibular. Para tanto, existem dispositivos como o sistema 

de extração dentária, fórceps modificados e periótomos47. Enquanto no passado a maior 

preocupação dos pacientes era o reestabelecimento da função mastigatória, atualmente 

estes pacientes buscam por reabilitações também com intuito estético. Devido a isso, 
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preconiza-se que o alvéolo seja preenchido com material de enxertia para preservar a 

arquitetura tecidual27-29, 41. 

A segurança e previsibilidade quanto a utilização de implantes osseointegráveis 

de titânio para reabilitação de arcos dentários edêntulos foi determinada por diversos 

autores, como Branemark et al.10 (1977), Albrektsson et al.2 (1981), Albrektsson et al.3 

(1986) e Adell et al.1 (1981). A evolução das técnicas cirúrgicas, dos componentes 

protéticos e dos sistemas de implantes determinou que perdas dentárias múltiplas e 

unitárias também fossem tratadas por meio da instalação de implantes21, 38, 39, 42, 46. Para 

preservar a arquitetura do rebordo em perdas dentárias unitárias se considerava 

necessário remover o dente, instalar um implante e um provisório em uma mesma 

sessão15, 52. Apesar das vantagens desta técnica11 o resultado final é dependente da 

reconstrução tecidual e do correto posicionamento do implante, que exige maior 

precisão cirúrgica quando realizado em alvéolos. Uma revisão sistemática da literatura 

demonstrou não haver diferenças entre as técnicas utilizadas para reabilitação dentária 

unitária com implante, seja esta realizada de maneira mediata ou imediata18. Devido a 

reabilitação imediata ser uma técnica que demanda uma sensibilidade operatória muito 

alta, que depende da cooperação do paciente e que muitas vezes não é, rotineiramente, 

realizada por clínicos, a literatura tende atualmente em indicar uma abordagem mediata 

onde o alvéolo é inicialmente enxertado e em um segundo procedimento cirúrgico o 

implante é instalado22, 25, 48. Se existe algum tipo de defeito nas paredes alveolares 

indica-se a colocação de enxertos e também de membranas reabsorvíveis para evitar 

com que defeitos alveolares ocorram e dificultem a instalação futura de um implante7, 14, 

17. Estudos que avaliaram o preenchimento deste espaço com materiais de enxertia 

demonstraram maior quantidade de formação óssea e preservação da arquitetura óssea6, 

8, 37, 43. 

Alvéolos submetidos a técnica de preservação alveolar devem receber também 

um selamento cervical da área externa do alvéolo com algum tipo de tecido mole para 

evitar a migração de partículas do enxerto e a contaminação da área enxertada, 

permitindo também o aumento do volume de tecido gengival na área operada19, 26, 54. A 

realização de um retalho vestibular para fechamento do alvéolo não é indicada nessas 

situações por aumentar a morbidade do procedimento cirúrgico, diminuir a quantidade 

de gengiva inserida, alterar a posição da junção mucogengival e danificar a parede óssea 

vestibular devido ao seu descolamento16. Para selar o alvéolo é possível utilizar enxertos 

de tecido mole de origem autógena, heterógena, homógena ou sintética. Para esta 
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indicação cirúrgica podemos destacar dentre os enxertos de tecido mole utilizados no 

país o enxerto gengival livre e a matriz de colágeno. 

 O enxerto gengival livre (EGL) possui origem autógena e é removido 

geralmente da região de palato duro, tuberosidade da maxila ou áreas edêntulas. É o 

material de enxertia considerado como padrão ouro para o aumento da faixa de gengiva 

inserida e aumento de espessura tecidual em dentes e implantes, e para o fechamento de 

alvéolos onde a técnica de preservação alveolar é utilizada31, 57. A morbidade cirúrgica é 

aumentada, pois é preciso remover o enxerto de outra região intra-oral, criando uma 

nova área cirúrgica que pode ter complicações durante sua remoção e/ou cicatrização32. 

Outra desvantagem ao trabalhar com este tipo de enxerto é devido a diferença de 

coloração e textura que a área receptora apresenta quando comparado a regiões 

adjacentes não enxertadas32. A matriz dérmica acelular (Alloderm®, Puros®) é um 

enxerto de origem homógena sendo obtido por meio da doação de pele humana de 

cadáveres. O tecido doado é processado para remoção da epiderme e células que podem 

levar a rejeição do tecido e do procedimento de enxertia46. Tem apresentado resultados 

satisfatórios ao tratar recessões gengivais classe I e II de Miller24, 53, podendo também 

ser utilizado em regiões com implantes dentários20, 30, 36, 40. A Matriz de colágeno possui 

origem heterógena sendo composta por duas camadas, sendo uma camada compacta, 

que auxilia na manutenção estrutural do enxerto e facilita sua sutura e adesão celular, e 

uma camada porosa que ajuda na absorção de fluidos, organização do coágulo e 

integração do enxerto ao leito receptor. Estudos em humanos e animas foram 

conduzidos demonstrando a eficácia desta matriz de colágeno para o tratamento de áreas 

com ausência ou quantidade limitada de gengiva inserida35, 46, aumento do volume 

tecidual do rebordo alveolar50, 55, tratamento de recessões gengivais classes I e II de 

Miller13 e podendo também ser utilizado como substituto dérmico56. Histologicamente 

em períodos entre 3-4 meses o enxerto apresenta incorporação ao leito receptor, não 

demonstrando diferenças histológicas quando comparadas a um leito não enxertado ou 

que tenha recebido um EGL32, 35, 50.  

 É possível encontrar na literatura diversos materiais e técnicas cirúrgicas com 

intuito de alterar a quantidade ou qualidade de tecidos na cavidade oral. Entretanto, um 

material de enxertia que propicie resultados satisfatórios com um custo biológico 

mínimo ainda não está fundamentado como ideal50. Apesar de o EGL ser considerado 

como padrão ouro na técnica de preservação alveolar, este apresenta uma série de 

desvantagens. Já os enxertos de origem homógena, além de ter sua comercialização 
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proibida no país ainda possuem questões éticas quanto ao seu uso e potencial de 

transmissão de doenças46. A utilização da matriz de colágeno de origem heterógena 

apresenta uma série de vantagens quando comparada aos demais tipos de enxertos, 

sendo necessário avaliar sua efetividade clínica na técnica de preservação alveolar.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
O processo de osseointegração de implantes revolucionou o tratamento 

reabilitador em Odontologia com alta previsibilidade. Entretanto alguns fatores podem 

interferir com os resultados da osseointegração. 

Adell et al.1 (1981) definiram que o fenômeno de osseointegração é a ligação 

direta e duradoura entre osso vital e implantes de titânio, e que a osseointegração só 

pode ser atingida e mantida por meio de uma técnica cirúrgica delicada durante a 

instalação do implante e após aproximadamente quatro meses de cicatrização, bem 

como depende do comprimento do implante e a distribuição de tensões quando este 

estiver em função. Durante um período de quinze anos, 2768 coroas foram instaladas 

em 371 pacientes consecutivos, onde todos foram examinados em controles anuais 

contínuos. Após um período de acompanhamento de cinco a nove anos foram 

acompanhadas 895 coroas sendo que 81% das coroas instaladas na maxila e 91% das 

coroas instaladas na mandíbula mantiveram-se estáveis. Durante a fase de cicatrização o 

valor médio para a perda de osso marginal foi de 1,5mm. Depois disso apenas 0,1 mm 

foram perdidos anualmente. 

Albrektsson et al.2 (1981) avaliaram um total de 2.895 implantes cilíndricos que 

foram inseridos na mandíbula ou maxila, e mais 124 implantes semelhantes a estes 

foram instalados na tíbia, osso temporal ou ilíacos no homem para vários procedimentos 

restauradores ósseos. Os parafusos de titânio foram implantados de forma meticulosa, 

visando a osseointegração. A zona de interface entre o osso e o implante foi investigada 

usando raios-X, MEV, TEM e a histologia. A análise com MEV mostrou uma relação 

intima entre titânio e osso. O padrão da ancoragem de filamentos de colágeno para 

titânio pareceu ser semelhante à de fibras de Sharpey ao osso. Os tecidos moles foram 

também intimamente aderidos ao implante de titânio, formando assim uma vedação 

biológica impedindo a infiltração de microrganismos ao longo do implante. Os 

implantes em muitos casos tinham sido utilizados de forma que penetravam a gengiva e 

pele e isto não causou efeitos adversos de tecido. Uma interface osso-implante intacta 

foi analisada por TEM, revelando um contato osso-implante direto também ao nível de 

microscopia eletrônica, sugerindo assim a possibilidade de uma ligação química direta 

entre osso e titânio. Conclui-se que a osseointegração é um tipo confiável de ancoragem 

óssea. 
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A instalação de implantes em sítios pós-extração aceleram o tratamento 

reabilitador sobre implantes, entretanto geram uma dificuldade na instalação dos 

mesmos devido à ausência de osso suficiente para obtenção do travamento primário, da 

obtenção da estética adequada ou para possibilitar o bom posicionamento dos implantes. 

Devido a isso, o procedimento de regeneração óssea guiada (ROG) associado ou não a 

instalação dos implantes se faz necessário. Segue abaixo a descrição de alguns artigos 

que avaliaram a utilização da ROG para reparo de alvéolos pós-extração. 

Lekovic et al.29 (1997) abordaram a regeneração óssea para a manutenção do 

rebordo alveolar após extração dentária. Dez pacientes que necessitavam de duas ou 

mais extrações dentárias anteriores foram utilizados neste estudo. Após rebatimento do 

retalho, os dentes foram removidos com o mínimo de trauma possível para preservação 

do tecido ósseo circundante. Técnicas de moldagem à base de silicone seguinte à 

extração foram utilizados para produzir um modelo de gesso do processo alveolar, e 

então pequenos pinos metálicos foram colocados nos alvéolos para serem usados como 

pontos fixos ao fazer medições das dimensões do rebordo alveolar. Um sítio foi coberto 

com uma membrana de politetrafluoretileno expandido; o outro era um alvéolo de 

controle convencional, sem a utilização de nenhuma membrana. Os retalhos de tecidos 

moles foram então estabilizados usando uma incisão no periósteo, assim liberando o 

tecido suturando com a membrana. Seis meses após a extração os pacientes foram 

operados novamente onde se fez um retalho para expor ambos os locais de extração para 

remover as membranas e medir as dimensões do rebordo usando os pinos como pontos 

fixos. As medidas clínicas e de modelo demonstraram maior volume ósseo nos sítios 

experimentais do que no controle. Os resultados deste estudo sugerem que esta técnica 

oferece uma manutenção do rebordo alveolar mais previsível quanto ao aumento da 

qualidade óssea para instalação de implantes dentários. 

Hämmerle et al.23 (1998) avaliaram o efeito de um biomaterial a base de osso 

bovino desproteinizado sobre a regeneração óssea guiada em defeitos decorrentes de 

deiscência em torno de implantes. Os dois primeiros molares e pré-molares foram 

extraídos em ambos os lados das mandíbulas de três macacos, e após três meses dois 

implantes cilíndricos foram colocadas em ambos os quadrantes de cada macaco. 

Durante o procedimento cirúrgico defeitos de deiscência foram produzidos nas faces 

vestibular e lingual, medindo 2,5 mm de largura e 3 mm de altura. Quatro situações 

experimentais diferentes foram criadas: dois locais em cada macaco foram cobertos com 

uma membrana (M), dois locais foram preenchidos com osso bovino desproteinizado 
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(DBBM), dois foram preenchidos com osso bovino desproteinizado e também coberto 

com uma membrana (M+DBBM), e dois foram sítios de controle que não foram nem 

enxertados nem cobertos com membrana (C). Os retalhos foram suturados para permitir 

a cicatrização por primeira intenção. Medidas lineares de altura óssea e largura foram 

calculadas em espécimes histológicas obtidas seis meses após a cirurgia. Além disso, os 

valores para a densidade óssea e para a fração da superfície do enxerto em contato com 

osso novo foram medidas. Foi observado um crescimento ósseo vertical ao longo da 

superfície do implante de 100% para a situação experimental onde foi utilizado o 

material de enxerto mais a membrana (M+DBBM), de 91% onde foi somente utilizado 

a membrana (M), de 52% onde foi utilizado somente o material de enxerto (DBBM) e 

de 42% para o grupo controle (C). A largura do osso regenerado teve melhora de 97% 

no sítio experimental com o material de enxerto mais a membrana (M+DBBM), 85% 

para o sítio experimental somente com a membrana (M), 42% para o sítio que tinha 

somente o material de enxerto (DBBM), e 23% para o sítio controle (C). A avaliação da 

densidade do osso resultou em um aumento de 30% para o sítio experimental com o 

material de enxerto mais membrana, 45% para o sítio onde se utilizou somente a 

membrana, 33% para o sítio onde foi utilizado somente o material de enxerto, e 22% 

para o sítio controle. Os valores para o enxerto novo em contato com osso dentro deste 

defeito criado teve valores de 80% para o sítio experimental onde foi utilizado o 

material de enxerto mais membrana e 89% para o sítio com somente material de 

enxerto. Os autores concluíram que o osso bovino desproteinizado exibiu propriedades 

osteocondutoras e que pode ser recomendado para procedimentos de regeneração óssea 

guiada em defeitos de deiscência em relação ao crescimento vertical e horizontal do 

osso e que esses resultados foram melhorados com a utilização de uma membrana. 

 Mellonig et al.33 (1998) avaliaram um protótipo de uma barreira física 

bioabsorvível composta de um copolímero a base de lactídeo e glicolídeo para o 

tratamento de defeitos ósseos no processo de regeneração óssea guiada. A finalidade foi 

avaliar esta barreira física bioabsorvível em combinação com um osso homogeno 

descalcificado congelado e seco para evitar o colapso da barreira. Dentes posteriores da 

mandíbula de três cães foram extraídos e após um período de 3 meses de cicatrização 

seis implantes de titânio com foram em cada animal e então foram produzidos defeitos 

do tipo deiscências em todos os implantes. Dois defeitos de cada animal foram tratados 

aleatoriamente com a membrana teste e o osso desmineralizado congelado seco; dois 

defeitos foram tratados com uma barreira de politetrafluoretileno expandido e o osso 
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desmineralizado congelado seco; e um defeito de cada um foi tratado com a membrana 

teste. Os resultados demonstraram que a membrana teste a controle produziram ganhos 

comparáveis de altura largura e área de osso associado ao implante. Defeitos tratados 

com a membrana teste sozinha tiveram resultados desfavoráveis. Sugere-se que uso 

associado do enxerto com a membrana são mais indicados para o tratamento de defeitos 

do tipo deiscências.  

Slotte e Lundgren51 (1999) avaliaram o efeito da colocação de osso mineral 

bovino como adjuvante na regeneração óssea guiada. Cerca de dezoito ratos machos 

foram submetidos à cirurgia de retalho em que cúpulas de silicone não permeáveis 

foram colocadas na calvária. No grupo teste, nove animais receberam osso bovino 

desproteinizado enquanto que as cúpulas dos outros nove animais foram mantidas 

vazias. O experimento foi encerrado após oito semanas de cicatrização, posteriormente 

a isso foram executadas análises histológicas onde não encontraram sinais de qualquer 

reação de corpo estranho ao osso bovino desproteinizado o qual parecia estar integrado 

ao tecido reparado. As amostras do grupo controle mostraram cicatrização uniforme 

com o novo osso no interior das cúpulas na base da calota craniana. Já os tecidos dentro 

das cúpulas das amostras do grupo teste apresentaram uma arquitetura completamente 

diferente com o osso novo, mostrando um íntimo contato com o tecido não 

mineralizado e com o restante do osso bovino desproteinizado. A análise 

histomorfométrica revelou que a quantidade total de tecido aumentada foi 

significativamente maior no grupo de teste 1,93 +/- 0,21 mm2, do que no grupo de 

controle 0,99 +/- 0,22 mm2. As cúpulas de controle continha 0,73 +/- 0,28 mm2 de osso 

aumentados, enquanto o valor correspondente para o grupo teste foi de 0,35 +/- 0,13 

mm2 de osso aumentado. Concluiu-se que a utilização de osso bovino desproteinizado 

como adjunto de uma técnica de Regeneração Óssea Guiada aumenta significativamente 

o tecido da calvária, entretando a sua mineralização parece ser mais lenta quando 

comparada ao grupo onde o osso bovino desproteinizado não foi utilizado.  

Cardaropoli et al.14 (2003) estudaram eventos envolvidos na cicatrização das 

porções marginais, centrais e apicais de um alvéolo de extração a partir da formação do 

coágulo sanguíneo, da formação e remodelação do tecido ósseo recém-formado. No 

estudo nove cães sem raça definida foram utilizados. Os quartos pré-molares inferiores 

foram selecionados para o estudo e foram divididas em uma porção mesial e uma 

porção distal. Os cães foram sacrificados 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 120 e 180 dias após as 

extrações das raízes. Biópsias incluindo as unidades experimentais foram 
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desmineralizadas em EDTA, desidratadas em etanol e embebidas em parafina. Cortes 

seriados de aproximadamente 7 mm de espessura foram obtidos através de cortes 

mesio-distais. A partir de cada biópsia, três secções que representam a parte central do 

alvéolo foram selecionadas para análise histológica. As medidas morfométricas foram 

realizadas para determinar o volume ocupado por diferentes tipos de tecidos nos 

compartimentos marginais, centrais e apicais do alvéolo de extração, em intervalos 

diferentes. Notou-se que durante os primeiros três dias de cicatrização um coágulo de 

sangue foi encontrado ocupando a maior parte do local da extração, depois de sete dias 

este coágulo foi em parte substituído por uma matriz provisória. No décimo quarto dia o 

tecido da cavidade era composto por células inflamatórias e tecido ósseo. No trigésimo 

dia o osso mineralizado ocupava 88% do volume do alvéolo, e este tecido tinha 

decrescido para 15% no dia 180. A porção ocupada pela medula óssea, no dia 60 foi 

cerca de 75%, mas tinha aumentado para 85% no dia 180.  

Jung et al.26 (2004) analisaram a cicatrização do enxerto de tecido mole durante 

as fases iniciais após a extração do dente. Para isso, 20 pacientes com necessidade de 

extração de dentes (incisivos, caninos e pré-molares) que estavam programados para 

instalação de implantes foram incluídos. Em pacientes com múltiplas extrações, um 

dente foi selecionado aleatoriamente para tratamento. Após a administração de 

antibióticos, o dente selecionado foi removido atraumaticamente e o alvéolo foram 

completamente preenchido com osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno 

10% para preencher o espaço alveolar e suportar o tecido mole. Uma trefina, com um 

diâmetro correspondente ao orifício do alvéolo foi escolhida para colher um enxerto 

gengival livre de 2 a 3 mm de espessura a partir do palato. O enxerto foi perfurado 

cuidadosamente suturado às margens dos tecidos moles. Uma semana após a inserção 

do enxerto, 64,3% da área do enxerto foi completamente integrada, 35,6% ficou 

fibrinóide, e 0,1% apresentou partes necrosadas. Três e seis semanas após a cirurgia, a 

superfície do enxerto integrada aumentou para 92,3% e 99,7%, respectivamente. Após 

seis semanas, uma média de 0,3% da superfície em quatro enxertos mostrou o 

fechamento da ferida incompleta. Uma colorimetria do enxerto e do tecido adjacente 

revelou uma correspondência de cor média de 2,91, que é inferior ao limiar crítico de 

3,7 para a visibilidade intraoral de cores diferentes. Assim, esta técnica de obtenção do 

tecido mole levou a um resultado biológico bem sucedido, o que garantiu uma 

integração estética do enxerto transplantado aos tecidos do hospedeiro. 
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 Araújo e Lindhe7 (2005) estudaram as alterações dimensionais do rebordo 

alveolar que ocorreram após extração dentária, bem como processos de modelagem e 

remodelagem óssea associados a essa mudança. Um total de doze cães foram incluídos 

no estudo. Em ambos os quadrantes mandibulares foram realizadas incisões na região 

entre os 3º e 4º pré-molares, e retalhos de espessura total vestibular e lingual foram 

elevados. Os quatro pré-molares foram hemi-seccionados e as raízes distais foram 

removidas. Os locais de extração foram cobertos com o tecido gengival previamente 

elevado. Os sacrifícios dos cães foram executados nos períodos de uma, duas, quatro e 

oito semanas de pós-operatório. Os animais foram sacrificados e os blocos de tecido 

contendo os alvéolos de extração foram dissecados, descalcificados em EDTA, 

embebidos em parafina e cortados no plano vestíbulo-lingual. Os cortes foram corados 

com hematoxilina-eosina e examinadas ao microscópio. Assim, foram demonstrados 

que alterações dimensionais acentuadas ocorreram durante as primeiras 8 semanas após 

a extração de pré-molares inferiores. Deste modo, neste intervalo, houve uma acentuada 

atividade osteoclástica resultando na reabsorção da região de crista, tanto da parede 

vestibular quanto da lingual, sendo mais acentuada na parede vestibular. A reabsorção 

das paredes vestibular / lingual no local de extração ocorreu em duas fases sobrepostas: 

Durante a fase 1, notou-se uma redução vertical substancial da crista vestibular. Durante 

a fase 2 observou-se uma reabsorção que ocorreu a partir das superfícies exteriores de 

ambas as paredes do osso. 

 Nevins et al.34 (2006) determinaram qual seria o destino do osso vestibular fino 

que recobre as raízes proeminentes dos dentes anteriores superiores após a extração. Foi 

avaliada a utilização de osso bovino desproteinizado como material de enxertia óssea 

para manter a arquitetura da tábua óssea vestibular. Nove pacientes foram selecionados 

para a extração de 36 dentes anteriores superiores sendo que 19 alvéolos osso bovino 

desproteinizado, e dezessete alvéolos receberam nenhum material. Todos os locais 

foram completamente recobertos com tecido mole ao término do procedimento 

cirúrgico. Tomografias computadorizadas foram feitas imediatamente após a extração, 

30 e 90 dias após a cicatrização de modo a avaliar o destino do osso vestibular. Os 

resultados foram avaliados por um radiologista, e considerados aptos para a colocação 

de um implante aqueles rebordos com uma largura de 6 mm crista. Esses sítios tratados 

com osso bovino desproteinizado demonstraram uma perda de menos de 20% do osso 

vestibular em 15 dos 19 locais avaliados (79%). Em contraste, 12 de 17 sítios do 

controle (71%) demonstraram uma perda de mais de 20% do osso vestibular. Os autores 
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concluíram que aonde o osso bovino desproteinizado foi utilizado para preencher os 

alvéolos pós extração mantiveram melhor a tábua óssea vestibular do que os alvéolos 

que foram mantidos vazios.  

Elian et al.17 (2007) abordaram um sistema de classificação para alvéolos de 

extração com uma abordagem não invasiva, visando procedimentos de enxertia. Esse 

sistema de classificação aborda três diferentes tipos de alvéolos: Alvéolo Tipo I, onde o 

tecido ósseo e o tecido mole vestibular e palatino estão em níveis normais em relação a 

junção cemento-esmalte pós extração. Alvéolo Tipo II, tecido mole palatino é presente, 

mas a tábua óssea vestibular não está totalmente presente após extração. Alvéolo Tipo 

III, tanto o tecido mole quanto a tábua óssea vestibular e palatina estão acentuadamente 

reduzidas após a extração do dente. A técnica de reparo alveolar proposta neste artigo é 

destinada a alvéolos do tipo II, em que uma quantidade significativa de tábua óssea 

vestibular está ausente após a extração, onde o autor propõe uma remoção atraumática, 

sem retalho e com cuidado para não irritar as papilas, depois de adequada inspeção do 

alvéolo o mesmo deve ser preenchido com uma membrana de colágeno em forma de V 

e osso bovino desproteinizado em pequenos grânulos, que após estar devidamente 

inserido é coberto pelo restante da membrana que é suturada sobre o enxerto. A 

classificação apresentada neste artigo permite que os clínicos possam determinar se a 

cirurgia de alvéolo pós-extração pode ser com ou sem carga imediata, e esta 

classificação é simples, e se baseia na presença ou ausência de tábua óssea vestibular e 

tecidos moles após extração de dentes. A técnica de reparo do alvéolo tem a vantagem 

de ser sem retalho e não distorcer os tecidos e seus contornos, preservando assim a 

altura da junção mucogengival, e permitindo a reforma da tábua óssea vestibular.  

Araújo et al.4 (2008) avaliaram como seria a modelação e remodelação do tecido 

ósseo após o uso de um biomaterial xenógeno em alvéolos frescos pós extração de cães. 

Para isso foram utilizados cinco cães sem raça definida, onde dois pré-molares 

inferiores de cada cão foram hemi seccionados, e as raízes distais destes pré-molares 

extraídas de forma atraumática, onde em um dos alvéolos foi inserido osso bovino 

desproteinizado acrescido de colágeno a 10%, e no outro alvéolo deixou-se ocorrer a 

cicatrização espontaneamente, sem a utilização de nenhum tipo de enxertia. Após três 

meses do procedimento cirúrgico inicial os cinco animais foram sacrificados, e as 

biopsias das raízes distais dos pré-molares inferiores foram obtidas, e então sofreram 

todo processamento histológico para posterior avaliação microscópica. Foi possível 

analisar que a presença do osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10% 
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não conseguiu evitar a modelação e remodelação das paredes do alvéolo pós extração, 

no entanto também foi observado uma neoformação de tecido duro principalmente na 

região cortical do alvéolo. Assim, os autores afirmaram que a utilização de osso bovino 

desproteinizado acrescido de colágeno a 10% em alvéolos pós extração manteve a 

dimensão do tecido duro e a arquitetura do alvéolo, podendo promover uma modelagem 

óssea, e mesmo que temporariamente conter a retração da crista marginal. 

Fickl et al.19 (2008) fizeram um estudo com objetivo de avaliar as alterações de 

contorno marginal após técnicas de preservação do alvéolo. Foram utilizados cinco cães 

da raça beagle, onde a raiz distal dos terceiros e quarto pré-molares inferiores foram 

extraídas. Os seguintes tratamentos (TX) foram aleatoriamente designados para a 

tomada de extração: Tx 1: osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10%; 

Tx 2: osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10% e enxerto livre de 

tecido mole; Tx 3: Nenhum tratamento; Tx 4: A parte interna da parede vestibular foi 

coberta com uma membrana de colágeno experimental, a cavidade de extração foi 

preenchida com osso bovino desproteinizado associado a 10% de colágeno. As análises 

foram feitas inicialmente aos 2 e 4 meses meses após a cirurgia,. Medições vestíbulo-

linguais foram realizadas utilizando uma análise de imagem digital. Todos os grupos 

apresentaram retração do contorno marginal vestibular. Somente as diferenças entre os 

dois grupos de teste (Tx 1, Tx 2) e no grupo controle (Tx 3) foram significativas no 

aspecto vestibular. Assim, os autores afirmaram que as técnicas de preservação do 

alvéolo, utilizadas no presente experimento, não foram capazes de compensar 

integralmente as alterações após a extração do dente. No entanto, a incorporação de 

osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10% parece ter o potencial de 

limitar, mas não evita a retração do contorno marginal pós-operatório. 

Palattella et al.39 (2008) compararam o restabelecimento imediato e mediato de 

implantes unitários em áreas estéticas. Dezesseis pacientes foram tratados para a 

substituição de um único dente na arcada superior. Os pacientes foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: os pacientes do grupo teste receberam implantes e 

provisórios no momento da extração do dente; no grupo controle os implantes foram 

colocados oito semanas após a extração do dente e também foram imediatamente 

restaurados.. Os seguintes parâmetros foram avaliados no momento da restauração 

provisória (dentro de 48 h após a colocação do implante) e nos 2 anos de 

acompanhamento: reabsorção óssea marginal, nível da papila, posição marginal da 

mucosa. O quociente de estabilidade do implante foi medido no momento da colocação 
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do implante e no momento da instalação da restauração definitiva. Não houve 

diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos parâmetros avaliados entre o 

grupo teste e o grupo controle. Os valores de quociente de estabilidade do implante 

entre os grupos teste e o grupo controle foram significativos melhores no grupo teste no 

momento da colocação do implante, mas não foram significativos no momento da 

restauração definitiva. Sugerindo que a substituição imediata sem carga pode ser 

considerada uma opção terapêutica valiosa para casos selecionados onde há necessidade 

de substituição de um único dente na área estética. 

Araújo e Lindhe8 (2009) realizaram um estudo que tinha por objetivo avaliar o 

efeito a longo prazo da formação de tecido duro e a manutenção de crista óssea que 

pode ocorrer com a colocação de um enxerto xenógeno em alvéolos de extração de cães. 

Foram utilizados cinco cães da raça beagle, onde os terceiros pré-molares inferiores 

foram hemi-seccionados e suas raízes distais foram cuidadosamente removidas. Um 

enxerto de osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10% foi colocado em 

um alveólo, enquanto o contra-lateral foi deixado sem enxerto. Após seis meses de 

cicatrização, os cães foram sacrificados e as biópsias foram colhidas, coradas e 

examinadas sob um microscópio. Notou-se que colocação de osso bovino 

desproteinizado acrescido de colágeno a 10% no alvéolo de extração serviu como um 

arcabouço para a modelação de tecido, mas não para aumentar a neoformação óssea. 

Em comparação com os locais não enxertados, a dimensão do processo alveolar, bem 

como o perfil do rebordo foi melhor preservada em locais enxertados osso bovino 

desproteinizado acrescido de colágeno a 10%. Pode-se afirmar que a colocação de um 

biomaterial em um alvéolo de extração pode modificar a modelagem óssea e amenizar a 

contração da crista marginal que ocorre a seguir a remoção do dente. 

Kan et al.28 (2009) relataram casos onde foram avaliadas a estabilidade do tecido 

gengival vestibular após a substituição dos dentes por implantes e colocação imediata 

de enxerto de tecido conjuntivo em área estética. O índice de sucesso do implante bem 

como a resposta dos tecidos peri-implantares também foram registrados. Para realização 

do estudo um total de vinte pacientes que sofreram a substituição de dentes imediata 

associado com enxerto de tecido conjuntivo, foram avaliados clínico e 

radiograficamente no exame pré-operatório e imediatamente após a colocação do 

implante com enxerto de tecido conjuntivo.  No exame pré-operatório, um biótipo 

gengival espesso foi observado em oito pacientes e um biótipo gengival fino em doze 

pacientes. Em um acompanhamento de dois anos, todos os implantes estavam em 



 

	 	

25 

funcionamento e exibiram um biótipo gengival espesso. Na última consulta de 

acompanhamento, não houveram diferenças significativas foram encontrados entre os 

biótipos gengivais inicialmente grossos e finos alterações a nível do osso marginais 

mesial (-0,53 contra -0,55 mm), no nível ósseo marginal distal (-0,50 contra -0,44 mm), 

e mudanças de nível gengival vestibular (+0.23 mm contra 0,06 milímetros). A 

distribuição da pontuação do índice mostraram que os tecidos peri-implantares e as 

papilas foram bem preservados. Os autores concluíram que um adequado 

posicionamento tridimensional do implante associado à um enxerto conjuntivo pode 

manter o nível gengival vestibular, ainda mais se neste implante for colocado uma 

prótese provisória, assim, independentemente do biótipo gengival inicial, ele pode ser 

convertido a um biótipo gengival mais espesso morfologicamente com este 

procedimento. No entanto, a seleção cuidadosa do paciente e o planejamento do 

tratamento, bem como a execução impecável por profissionais hábeis, são necessárias 

para alcançar um resultado bem-sucedido. 

Sanz et al.46 (2009) testaram uma nova matriz de colágeno (CM), que visa a 

aumentar a gengiva queratinizada quando comparado com o enxerto de tecido 

conjuntivo (CTG). Vinte pacientes com pelo menos um local com tecido queratinizado 

medindo um valor menor ou igual a 1 mm foram selecionados. A perspectiva estética, a 

manutenção da saúde periodontal e a morbidade do paciente foram avaliadas no pré-

operatório em 1, 3 e 6 meses. Aos seis meses, a CTG alcançou uma largura média da 

mucosa queratinizada de 2,6±0,9mm, enquanto o CM foi de 2,5±0,9mm sendo essas 

diferenças insignificantes. Em ambos os grupos, houve uma contração acentuada (60% 

e 67%, respectivamente), embora os parâmetros periodontais não tenham sido afetados. 

O grupo CM teve uma morbidade significativamente menor do paciente (dor e ingestão 

de medicamentos), bem como redução do tempo de cirurgia. Estes resultados 

comprovam que este novo CM foi tão eficaz e tão previsível quanto CTG para atingir 

uma faixa de tecido queratinizado, e seu uso estava associado a uma menor morbidade 

do paciente. 

El Chaar.16 (2010) perceberam que membranas de barreira expostas também 

podem ser susceptíveis a infecções bacterianas, fato esse que pode levar a falência do 

enxerto. Um retalho conjuntivo girado do palato é uma técnica relativamente simples 

para a cobertura de alvéolos enxertados sem gerar uma tensão excessiva. Para isso, três 

pacientes que apresentavam pré-molares superiores comprometidos e com defeitos 

ósseos vestibulares foram extraídos, e seus respectivos alvéolos foram preenchidos com 
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biomaterial, cobertos com membrana e retalho conjuntivo girado do palato. Após seis 

meses uma tomografia foi realizada e constatou-se cicatrização completa dos alvéolos 

que se apresentavam aptos a receber implantes osseointegráveis. Com isso os autores 

notaram que após a extração do dente os alvéolos tendem a reabsorver rapidamente, 

com aproximadamente 23% da sua massa óssea perdida dentro dos seis primeiros 

meses, com isso o enxerto de tecido mole pode ajudar a preservar ou restaurar os 

contornos alveolares, assim como o retalho rodado do palato também pode servir como 

uma membrana durante regeneração óssea. Quando o pedículo enxertado é rodado, o 

lado periosteal do tecido é colocado contra o osso, e embora a hipótese de que essa 

relação pode melhorar a barreira e capacidade osteocondutora do enxerto ósseo, não 

houve nenhuma investigação para validar este conceito. Os autores concluíram que o 

retalho rodado do palato pode fornecer aos alvéolos de extração a preservação natural 

dos tecidos para um resultado ideal na área de maxila posterior. 

Esposito et al.18 (2010) avaliaram o sucesso, as complicações, a estética e 

satisfação do paciente entre a colocação de implantes imediato (colocados em alvéolos 

dentários logo após a extração do dente), imediato precoces (implantes inseridos depois 

de semanas até cerca de meses para permitir a cicatrização dos tecidos moles) e 

implantes tardios (colocados posteriormente no osso totalmente curado, após longo 

período de tempo). As vantagens potenciais de implantes imediatos são que o tempo de 

tratamento pode ser encurtado e que os volumes de osso podem ser parcialmente 

mantidos, assim, possivelmente proporcionando bons resultados estéticos. As 

desvantagens potenciais são um risco aumentado de infecção e falhas. Após a colocação 

do implante em alvéolos pós-extração, as lacunas podem estar presentes entre o 

implante e as paredes ósseas circundantes, é possível preencher essas lacunas para 

aumento ósseo simultaneamente à colocação do implante. Os autores executaram uma 

revisão sistemática da literatura e avaliaram o calendário de colocação dos implantes. 

Dois ensaios clínicos randomizados em comparação imediato versus implantes precoces 

avaliaram 126 pacientes e não encontraram diferenças estatisticamente significativas. 

Um outro estudo comparou os implantes precoces e tardio sem 46 pacientes, e após dois 

anos de acompanhamento no grupo precoce foi verificado um tempo para reabilitação 

mais curto, os pacientes estavam mais satisfeitos e o nível da mucosa marginal 

perimplantar em relação à dos dentes adjacentes foi mais adequado. Estas diferenças 

desapareceram cinco anos após a reabilitação. Três ensaios clínicos randomizados 

avaliaram diferentes técnicas de enxertos ósseos para implantes imediatamente 
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colocados em cavidades de extração. Nenhuma diferença estatisticamente significativa 

foi observada quando se avaliou se o osso autógeno é necessário em locais pós-extração 

para aumento volumétrico. Não há evidência suficiente para determinar as possíveis 

vantagens ou desvantagens de implantes imediatos, precoces ou tardios, pois estas 

conclusões preliminares são baseadas em alguns ensaios de fraca evidência muitas 

vezes considerados de alto risco de viés. Há uma sugestão de que implantes imediatos e 

precoces podem estar em maior risco de falhas e complicações do que os implantes 

tardios, por outro lado o resultado estético pode ser melhor ao colocar implantes logo 

após a extração dos dentes.  

Kan et al.27 (2010) estudaram a confiabilidade de avaliar visualmente o biótipo 

gengival vestibular de dentes superiores anteriores com e sem o uso de uma sonda 

periodontal em comparação com as medições diretas. Quarenta e oito pacientes, com 

um único dente maxilar anterior condenado participaram deste estudo. Três métodos 

foram usados para avaliar a espessura do biótipo gengival do dente: Visual, sondagem 

periodontal, e medição direta. Antes da extração, o biótipo gengival foi identificado 

como espesso ou fino, através de uma avaliação visual e uma avaliação com uma sonda 

periodontal. Após a extração dentária, a medição direta da espessura gengival foi 

realizada com a aproximação de 0,1 mm utilizando um compasso de calibre sem tensão. 

O biótipo gengival foi considerado fino se a medida era igual ou menor que 1,0 mm. A 

espessura gengival média obtida a partir de medições diretas foi de 1,06 +/- 0,27 mm, 

com uma distribuição igual (50%) de locais com espessuras gengivais de ou igual ou 

menor que 1 mm e maior que 1 mm. Os resultados mostraram uma diferença 

estatisticamente significativa quando se compara a avaliação visual com a avaliação 

utilizando uma sonda periodontal e medição direta. No entanto, não houve diferença 

estatisticamente significativa quando se compara a avaliação com uma sonda 

periodontal e medição direta. Assim, concluíram que a avaliação com uma sonda 

periodontal é um método mais confiável na avaliação objetiva do biótipo gengival, 

quando comparado com a avaliação visual do biótipo gengival que por si só não é 

suficientemente confiável. 

Thoma et al.55 (2010) testaram se o aumento de tecido mole com uma matriz de 

colágeno (CM) leva ao aumento de volume de tecido mole em regiões com defeitos 

ósseos crônicos semelhantes aos resultados obtidos com enxerto autógeno do tecido 

conjuntivo (SCTG). Para isso seis cães tiveram aumento do volume de tecido através da 

atribuição aleatória de três modalidades de tratamento para os defeitos de crista óssea 
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(CM, SCTG, controle de operação simulada). Impressões foram tomadas antes do 

aumento (baseline), 28 e 84 dias após o procedimento cirúrgico. Os modelos obtidos 

foram digitalizados e as imagens digitais foram analisadas. Uma região definida de 

interesse foi medida em todos os locais e as diferenças de volume entre os pontos de 

tempo foram calculados. As diferenças de volume médio por área entre o baseline e 28 

dias de pós-operatório tiveram um ganho de 1,6 mm (CM; SD +/- 0,9), 1,5 mm (SCTG; 

+/- 0,1), e uma perda de 0,003 mm (controle; +/- 0,3). Em 84 dias, as diferenças de 

volume médio por área à linha de base tiveram um ganho de 1,4 mm (CM; +/- 1,1), 1,4 

mm (SCTG; +/- 0,4), e uma perda de 0,3 mm (controle; +/- 0,3). As diferenças entre as 

CM e SCTG foram estatisticamente significativos em comparação com o controle em 

28 e 84 dias. Dentro dos limites do presente estudo animal, o CM pode servir como um 

substituto para o tecido conjuntivo autógeno. 

Araújo et al.6 (2011) avaliaram se o processo de modelagem óssea após extração 

dentária e colocação de implante imediato foi influenciado pela colocação de um 

enxerto xenógeno no espaço que ocorreu entre o implante e as paredes da cavidade do 

alvéolo de extração. Para isso foram utilizados cinco cães da raça beagle de 

aproximadamente um ano de idade. O quarto pré-molar em ambos os quadrantes da 

mandíbula foram selecionados e utilizados como sítios experimentais. Os pré-molares 

foram hemi-seccionados e suas raízes distais foram extraídas, subsequentemente, os 

implantes foram inseridos nos alvéolos distais. De um lado da mandíbula, o espaço que 

ocorreu consistentemente entre o implante e as paredes do alvéolo foi enxertado com 

osso bovino desproteinizado acrescido de colágeno a 10% enquanto nenhum enxerto foi 

realizado nos alvéolos contra-laterais. Após seis meses de cicatrização, as biópsias de 

cada sítio experimental foram obtidas e preparadas para análise histológica. Assim, 

enquanto a crista óssea vestibular nas áreas enxertadas foram relativamente mais 

espessas e localizadas perto do topo da crista, a crista correspondente nos locais de 

controle eram mais finas e localizadas a uma distância variável abaixo do topo da crista, 

assim demonstrou-se que a colocação de osso bovino desproteinizado acrescido de 

colágeno à 10% no espaço entre o implante e as paredes ósseas vestíbulo-proximais de 

alvéolos frescos modificou o processo de cicatrização do tecido duro, desde a 

quantidade de tecido duro na parede anterior até a melhora no nível de contato marginal 

osso-implante. 

Buser et al.11 (2011) realizaram um estudo que avaliou a colocação do implante 

precoce como uma das opções de tratamento após a extração do dente, onde a cirurgia 
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do implante é realizada após em um período de cicatrização de quatro a oito semanas e 

combinada com uma técnica de regeneração óssea guiada para reconstruir a estética dos 

tecidos moles e seus contornos. Neste estudo prospectivo, vinte pacientes receberam 

uma coroa unitária sobre o implante e foram acompanhados por três anos. Parâmetros 

Clínicos, radiológicos, e estéticos foram registrados para avaliar os resultados do 

tratamento. No exame de três anos, todos os 20 implantes foram integrados com 

sucesso, demonstrando estabilidade dos tecidos moles e peri-implantares, resultados 

estéticos foram avaliados pelo escore de estética vermelha e pontuação de estética 

branca, onde os valores de estética vermelha foram ligeiramente superiores aos valores 

de estética branca. Radiografias periapicais mostraram uma mínima perda óssea dos 

aonde foi observado uma perda óssea média de 0,18 mm em três anos, e apenas dois 

implantes revelaram perda óssea entre 0,5 e 1,0 mm, sendo que  apenas um destes 

implantes tinha recessão da mucosa <1,0 mm. Os autores desse estudo concluíram que 

após o acompanhamento de três anos foi verificado bons resultados estéticos e a 

estabilidade dos tecidos com baixo risco de recessão. 

Cosyn et al.15 (2011) realizaram um estudo com intuito de avaliar o resultado do 

tratamento com implantes imediatos unitários na região anterior de maxila após um 

período de 3 anos de acompanhamento. Foram incluídos nesse estudo trinta pacientes 

que apresentavam biótipo gengival espesso, nível gengival e contorno das paredes do 

alvéolo intactas no momento da extração do dente, estes então receberam tratamento 

para a substituição de um único dente na área estética. O tratamento incluiu uma 

mínima elevação mucoperiosteal do retalho, a colocação de um implante imediato, a 

inserção de um material de enxerto entre o implante e a parede do alvéolo, e conexão de 

uma restauração provisória parafusada que foi substituída por uma coroa cimentada 6 

meses depois. Os pacientes foram avaliados clínica e radiologicamente após três anos 

para avaliar a sobrevivência do implante, as complicações e as condições de tecidos 

moles e duros. O resultado estético foi avaliado usando o Índice de Estética Rosa (PES) 

e Índice de Estética Branca (WES) por um clínico cego que não tenha sido envolvido no 

tratamento. Os resultados mostraram uma taxa de sobrevivência de implantes de 96%. 

Os exames radiográficos mostraram em média, 1,13 milímetros de perda óssea mesial, e 

0,86 milímetros de perda óssea distal. Exames clínicos mostraram baixo índice de placa 

peri-implantar (18%) e sangramento a sondagem (24%) e a média de profundidade de 

sondagem foi 3.17 mm em média. A estratégia proposta parece uma boa opção de 
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tratamento para os pacientes de acompanhamento a longo prazo, visto que se obteve um 

reestabelecimento papilar e um baixo risco de recessão gengival.  

Pieri et al.41 (2011) compararam os resultados clínicos e radiográficos de 

implantes unitários que receberam carga imediata e foram restaurados com dois 

componentes protéticos diferentes. Quarenta indivíduos que necessitavam de 

substituição de um pré-molar superior único foram incluídos neste estudo e 

acompanhados por doze meses. Um implante foi colocado no momento da extração e 

imediatamente após receberam uma coroa provisória, sendo que os participantes foram 

selecionados aleatoriamente para receber ou pilares protéticos com uma conexão Cone 

Morse (grupo de teste) ou pilares convencionais com uma conexão interna (grupo 

controle). Uma coroa parafusada provisória foi posicionada e ajustada para receber 

carga no prazo de 24 horas, sendo que quatro meses depois as coroas definitivas foram 

instaladas e os parâmetros periodontais e as medidas clínicas e radiográficas de níveis 

de tecidos moles e duros foram registrados no momento da colocação da prótese e em 

quatro e doze meses depois. Nenhum implante foi perdido no grupo controle, enquanto 

que um implante falhou no grupo de teste. No exame de doze meses, não houveram 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para os parâmetros 

periodontais, mudança do nível gengival ou altura de papila, mas uma maior perda 

óssea marginal foi observada nos locais de controle em comparação com os locais de 

teste. Embora o grupo de controle tenha demonstrado maior aumento na perda de osso 

marginal em comparação com o grupo de teste, os tecidos moles e peri-implantares 

estavam muito estáveis com ambos os tipos de componentes protéticos após doze meses 

do procedimento de carga imediata. 

Hämmerle et al.22 (2012) realizaram uma revisão sistemática da literatura para 

avaliar a manutenção de tecidos duros e moles, bem como a manutenção da crista óssea 

em alvéolos de extração. As revisões sistemáticas demonstraram que o rebordo sofre 

uma redução horizontal média de 3,8 mm em largura e uma redução em vertical média 

de 1.24 mm em altura dentro de seis meses após a extração dentária. As técnicas que 

visam a preservação da crista óssea englobam duas abordagens diferentes: manter o 

perfil da crista óssea e ampliar o perfil da crista óssea. Em relação ao tempo de 

colocação do implante a literatura mostrou que a colocação do implante imediato leva a 

altas taxas de sobrevivência de implantes, e que este procedimento é recomendado 

principalmente em região de pré-molares com baixa importância estética e anatomia 

favorável, já em área estética foi relatado um alto risco de recessão da mucosa. Assim, 
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só se deve utilizar em situações onde a técnica é bem indicada e realizada por 

profissionais experientes. Na região de molares foi identificada uma alta necessidade de 

aumento dos tecidos moles e duros. Assim, os autores afirmaram que pesquisas futuras 

devem identificar claramente os benefícios clínicos para os pacientes resultantes da 

preservação da crista marginal em comparação aos procedimentos tradicionais.  

Nevins et al.35 (2011) relataram casos que compararam o uso de uma matriz de 

colágeno (CM) a um enxerto gengival autógeno (AGG) na capacidade de aumentar a 

zona de gengiva inserida queratinizada. Cinco pacientes que apresentavam quantidades 

inadequadas de gengiva inserida queratinizada bilateralmente na região posterior de 

mandíbula foram selecionados para esse estudo. Os resultados mostraram aumentos 

estatisticamente significativos na gengiva inserida em todos os testes (CM) e controle 

(AGG). Os sítios que receberam matriz de colágeno após doze meses mostraram-se bem 

integrados aos tecidos circundantes, enquanto os sítios de enxerto gengival autógeno 

eram morfologicamente diferentes para as áreas adjacentes. Resultados das biópsias 

mostraram similaridade histológica entre os tratamentos CM e AGG, com todos os 

sítios exibindo um tecido conjuntivo maduro coberto por epitélio queratinizado. Assim, 

os dados obtidos apontaram que a matriz de colágeno pode ser uma alternativa viável 

para enxerto gengival autógeno em áreas deficientes de gengiva queratinizada. 

Novaes Jr et al.37 (2012) tiveram como objetivo avaliar a cicatrização da tábua 

óssea vestibular após a instalação imediata de implantes utilizando uma abordagem sem 

retalho, e então comparar este processo com locais em que um enxerto ósseo sintético 

foi ou não foi inserido no espaço entre o implante e a tábua óssea vestibular. Os pré-

molares inferiores de oito cães foram extraídos bilateralmente sem a utilização de 

retalhos, e quatro implantes foram instalados nos alvéolos, dois em cada lado da 

mandíbula, estes foram posicionados 2,0 mm a partir da tábua óssea vestibular para 

formar uma fenda com a superfície do implante. Quatro grupos foram criados: 2,0 mm 

implantes abaixo do nível ósseo (3,3 x 8 mm) utilizando enxertos ósseos (SCTG), 2.0 

mm abaixo do nível ósseo sem enxertos ósseos (SCCG), implantes à nível ósseo (3,3 x 

10 mm) com enxertos ósseos (ECTG), e implantes à nível ósseo sem enxertos ósseos 

(GCCE). Uma semana após os procedimentos cirúrgicos, próteses metálicas foram 

instaladas sobre estes implantes, e no prazo de 12 semanas, os cães foram sacrificados. 

As amostras foram processadas e radiografias foram obtidas para analisar a 

remodelação da tábua óssea vestibular. Na análise da distância resultante entre o ombro 

do implante e a crista óssea, diferenças estatisticamente significativas foram 
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encontradas no grupo em que os implantes estavam 2,0mm abaixo do nível utilizando 

enxerto quando comparado com o grupo que estava a nível ósseo com enxerto (p=0,02), 

e implantes a nível ósseo sem enxerto (p=0,03). Para efeito de comparação o valor 

médio da distância linear resultante entre a superfície do implante e a tábua óssea 

vestibular, não tiveram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p> 

0,05). O mesmo resultado foi observado no parâmetro para a presença ou ausência da 

formação de tecido entre a superfície do implante e a tábua óssea vestibular. Implantes 

colocados à nível ósseo, nesta metodologia, apresentaram pouca ou nenhuma perda de 

osso vestibular, já os implantes posicionados abaixo do nível ósseo apresentaram perda 

de osso vestibular, apesar de enxerto ósseo sintético ser usado. 

Cardaropoli et al.13 (2012) realizaram um estudo onde foram avaliados dezoito 

pacientes adultos que apresentavam vinte e duas recessões gengivais de Miller Classe I 

ou II, estes foram distribuídos aleatoriamente para o grupo teste onde foi utilizado 

matriz de colágeno suíno ou grupo controle onde foi utilizado enxerto conjuntivo. O 

nível da margem gengival, a profundidade de sondagem, o nível clínico de inserção, e a 

largura de tecido queratinizado foram avaliados após 12 meses. Além disso, a espessura 

gengival foi medida a 1mm apical da parte inferior do sulco gengival. Passados doze 

meses, a média de recessões gengivais foi de 0,23 mm para grupo teste e 0,09 mm para 

o grupo controle, enquanto que a percentagem de cobertura da raiz foi 94,32% e 

96,97%, respectivamente. O nível clínico de inserção foi 2,41 mm para o grupo teste e 

2,95 mm para o grupo controle. A espessura de tecido queratinizado teve um ganho de 

1,23 mm no grupo de teste e 1,27 mm no grupo controle. No grupo teste a espessura 

gengival foi alterada de 0,82 para 1,82 mm, e no grupo controle essa medida foi alterada 

de 0,86 para 2,09 mm. Assim os autores afirmaram que em ambos os procedimentos de 

tratamento resultaram em uma redução significativa das recessões gengivais em doze 

meses. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo 

teste e o controle, em relação a qualquer parâmetro clínico. Assim, a matriz de colágeno 

representa uma possível alternativa ao enxerto conjuntivo. 

Ortega-Martinez et al.38 (2012) revisaram o que havia de mais atual em 

implantes imediatos, com seus prós e contras, indicações e contra-indicações clínicas. 

Uma pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Cochrane e MEDLINE a 

partir de 2004 a novembro de 2009. Os ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos 

voltados para implantes unitários colocados em cavidades de alvéolos de extração 

frescos foram incluídos e comparados. Vinte estudos foram incluídos na revisão, o que 
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gerou a análise de 1139 implantes imediatos com pelo menos doze meses de 

acompanhamento. Foi verificado que os implantes imediatos têm resultados previsíveis 

com várias vantagens como uma abordagem cirúrgica menos invasiva e restauração 

imediata do implante quando comparado ao implante tardio. Podem ser necessários a 

associação de biomateriais quando temos um defeito ósseo presente. Resultados clínicos 

à curto prazo foram descritos e os resultados foram comparáveis aos obtidos com a 

colocação do implante tardio. Além disso a longo prazo, os ensaios clínicos 

randomizados são necessários para a comprovação científica sobre os benefícios dos 

implantes imediatos sobre a colocação do implante tardia. 

Simion et al.50 (2012) utilizaram uma matriz de colágeno reabsorvível para 

servir como um molde para o fator de crescimento derivado de plaquetas recombinante 

humano BB (rhPDGF-BB) para aumentar o volume do tecido mole peri-implantar em 

região anterior de maxila. Um total de seis pacientes que tinham sido previamente 

sujeitos a um procedimento de regeneração óssea foram incluídos neste estudo. A 

matriz de colágeno foi aplicada durante o estágio de remoção da membrana de 

politetrafluoretileno expandido e colocação do implante. As medições foram realizadas 

por meio de stents personalizados por meio de limas endodônticas e na conexão do 

pilar, uma amostra da biópsia de tecido mole foi colhida para exame histológico. O 

período de cicatrização foi sem intercorrências em todos os seis pacientes. As medidas 

foram tomadas apical, centralmente, e oclusal para cada sítio. Os ganhos médios de 

volume da linha de base para a medição de 4 meses nos aspectos apicais, centrais, e 

oclusais foram 0,87 ± 2,13 milímetros, 2,14 ± 3,27 milímetros e 0,35 ± 3,20 mm, 

respectivamente. Os resultados mostraram um aumento moderado do volume de tecido 

mole em locais estéticos na aplicação de uma matriz de colágeno associado ao rhPDGF-

BB. No entanto, as técnicas de medição disponíveis necessitam de ser melhoradas para 

registrar as mudanças exatas do volume dos tecidos moles. 

Raes et al.44 (2013) fizeram um estudo clínico prospectivo com objetivo de 

documentar o resultado do tratamento implantes colocados em alvéolos de extração, 

sítios cicatrizados e sítios enxertados com carga imediata unitária. Para isso quarenta e 

oito pacientes com necessidade de um implante unitário na região anterior de maxila 

foram recrutados. Os pacientes receberam um tratamento convencional de implante 

(CIT) ou tratamento de implante imediato (IIT). Se a tábua óssea vestibular estivesse 

danificada ou em falta após a remoção do dente, os pacientes seriam direcionados para o 

grupo de tratamento de implante enxertado (GIT). Independentemente do conceito de 



 

	 	

34 

tratamento, os implantes foram imediatamente restaurados. Alterações de tecidos moles 

e duros, os parâmetros estéticos (estética branca, e estética vermelha) e opinião do 

paciente foram registrados em diferentes pontos de tempo. Após um ano de função, a 

taxa de sobrevida dos implantes foi de 98%. O nível ósseo médio para a interface 

implante-pilar foi de 0,65, 0,85 e 0,56 mm para CIT, IIT,e GIT. A média de recessão foi 

de 1,00, 0,12, e 0,49 mm para CIT, IIT, e GIT, respectivamente. O resultado estético 

mostrou um Índice de Estética Rosa médio de 10,30 e média de 7,11 para o Índice de 

Estética Branca. A satisfação do paciente apresentou melhora significativa após um ano 

de função. Este estudo prospectivo demonstrou que os implantes individuais 

clinicamente e esteticamente apresentam bom desempenho sob condições de carga 

imediata em maxila.  

Thalmair et al.54 (2013) avaliaram as alterações de contorno dos tecidos moles 

após diferentes procedimentos de preservação do rebordo alveolar. Após a extração de 

dentes, trinta pacientes foram aleatoriamente designados para os seguintes tratamentos 

(TX) - Tx 1: substituto ósseo xenógeno e enxerto gengival livre; Tx 2: enxerto gengival 

livre sozinho; Tx 3: substituto ósseo xenógeno; Tx 4: sem tratamento adicional 

(controle). Impressões foram obtidas antes da extração do dente e quatro meses após a 

cirurgia, modelos de gesso foram opticamente digitalizados, digitalmente sobrepostos e 

medidas horizontais das alterações de contorno entre pontos de tempo foram realizadas 

utilizando análise de imagem digital. Todos os grupos apresentaram encolhimento do 

contorno vestibular, que consistem em uma redução horizontal significativa que variou 

de -0.8 mm (Tx 1) até -2,3 mm (de controle). Foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre Tx 1 e Tx 4, bem como Tx 2 e Tx 4. A influência 

significativa positiva do enxerto gengival livre na manutenção da largura do rebordo foi 

comprovada. Neste estudo, técnicas de preservação do rebordo alveolar não foram 

capazes de compensar integralmente a redução do rebordo alveolar. Cobrindo o orifício 

do alvéolo de extração com um enxerto de tecido gengival livre parece ter o potencial 

de limitar, mas não evita a retração do contorno externo pós-operatório. 

Cardaropoli et al.12 (2014) avaliaram a relação entre a espessura do osso 

vestibular e a cicatrização de alvéolos pós extração com e sem a preservação da crista 

óssea. Para isso, quarenta e um pacientes com quarenta e oito alvéolos pós extração 

foram selecionados para o estudo, onde parte dos alvéolos foram enxertados com osso 

bovino desproteinizado e membrana de colágeno (teste), e o restante dos alvéolos teve 

cicatrização espontânea. Após quatro meses, pode-se observar uma redução de largura 
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da crista óssea de 0,71 mm no grupo teste, e 4,04 mm no grupo controle, enquanto a 

perda vertical da crista óssea foi de 0,58mm e 0,71mm respectivamente. Pode concluir-

se que a preservação da crista óssea usando osso bovino desproteinizado e membrana de 

colágeno limita consideravelmente a reabsorção óssea horizontal quando comparado 

com a cicatrização espontânea. No grupo teste, nenhuma correlação foi encontrada entre 

a dimensão inicial da tábua óssea vestibular e a perda de osso alveolar, o que sugere que 

o enxerto parece compensar a contração alveolar independente da espessura do osso 

vestibular. No grupo controle, uma tábua óssea vestibular mais fina foi correlacionada 

com uma maior perda óssea alveolar. 

Schneider et al.48 (2014) avaliaram volumetricamente as alterações de tecido 

mole após a utilização de diferentes técnicas de preservação da tábua óssea em 

comparação com uma cicatrização espontânea seis meses após a extração do dente. Em 

cada um dos 40 pacientes, um dente unirradicular foi extraído e quatro modalidades de 

tratamento foram distribuídas aleatoriamente para os seguintes grupos (n = 10 cada): a) 

ß-tricálcio-fosfato com um revestimento ácido polilático (ß-TCP), b) osso bovino 

mineral desmineralizado com colágeno 10% coberto com uma matriz de colágeno 

(DBBM-C / cm), c) DBBM com colágeno de 10% coberto com uma enxerto autógeno 

de tecido mole (DBBM-C / PG), d) cicatrização espontânea (controle). Moldagens 

foram obtidas antes da extração e seis meses mais tarde. Após seis meses, alterações de 

contorno horizontal representaram -1,7 (A), -1,2 mm (B), -1,2 mm (C) e -1,8 mm (D). 

Nenhuma das comparações entre os grupos alcançou significância estatística. Seis 

meses após a extração dentária todos os grupos revelaram uma variação de volume no 

contorno horizontal tecido mole vestibular. Aplicação de DBBM-C / CM ou DBBM-C / 

PG reduziu a quantidade de reabsorção volume em relação ao ß-TCP ou cicatrização 

espontânea sem atingir diferença estatisticamente significativa. 

Jung et al.25 (2015) compararam uma membrana de polietileno glicol (PEG) 

utilizada para a regeneração óssea de defeitos peri-implantares com uma membrana de 

colágeno, em relação à taxa de sobrevivência de implante, as dimensões da mucosa 

bucal e o nível ósseo peri-implantar. Neste estudo trinta e sete pacientes que receberam 

implantes unitários com simultânea regeneração óssea guiada (ROG) na região posterior 

de maxila ou mandíbula foram incluídos. As alturas dos defeitos ósseos foram avaliadas 

antes do aumento ósseo, os defeitos foram enxertados com osso mineral xenógeno e 

coberto aleatoriamente, quer seja com uma membrana de colágeno (controle) ou com 

uma membrana de PEG (de teste). Cinco anos após a colocação do implante, uma 
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avaliação clínica (níveis de inserção ósseo e da mucosa) e uma avaliação tomográfica 

foi realizada. Na tomografia pode-se avaliar altura do defeito ósseo, espessura do osso, 

nível da margem da mucosa, e espessura da mucosa. A diferença de altura do defeito 

ósseo na colocação do implante e após 5 anos foi calculada. Após cinco anos obteve-se 

uma taxa de sobrevivência dos implantes de 100% para ambos os grupos. O ganho de 

massa óssea vestibular vertical entre a colocação do implante e após cinco anos de 

follow-up aumentou de 4,3 mm e 4,8 mm para o controle e do grupo de teste, 

respectivamente. Nem a altura, nem a espessura óssea tiveram diferenças estatísticas 

significativas. A distância entre a margem da mucosa e do ombro do implante resultou 

em 0,8 mm no controle e 0,5 mm no grupo de teste. A espessura da mucosa foi de 1,4 

mm no controle e 1,3 mm no grupo teste. Não foram encontradas correlações 

significativas entre a altura do defeito ósseo na linha de base e no exame de 

acompanhamento e entre os diferentes parâmetros após cinco anos. Mostrando assim 

que uma membrana de polietileno-glicol pode ser utilizada para a regeneração óssea de 

defeitos perimplantares. 

Araújo et al.5 (2015) realizaram um estudo que avaliou as alterações que 

ocorreram no rebordo alveolar após colocação osso bovino desproteinizado acrescido de 

colágeno a 10% em alvéolos pós extração de seres humanos. Foram selecionados vinte e 

oito indivíduos que estavam com os incisivos, caninos e pré-molares superiores 

comprometidos e já agendados para extração, estes foram aleatorizados em dois grupos, 

teste e controle. No grupo teste os dentes foram extraídos e no mesmo momento foi 

colocado BiOss Collagen no alvéolo, no grupo controle não foi utilizado nenhum tipo 

de material de enxertia. Tomografias foram realizadas imediatamente após o término da 

cirurgia, nestas tomografias a distância (mm) entre a base do rebordo alveolar e a 

distância entre as cristas vestibular e palatina foi determinada, assim como o perfil 

externo do processo alveolar foi delineado, e a secção transversal da área determinada. 

Diante dos resultados apresentados, os autores concluíram que após quatro meses de 

cicatrização dos alvéolos a crista marginal vestibular, e em menor grau a crista marginal 

palatina tiveram uma redução acentuada em altura, e que nem mesmo a colocação de 

um biomaterial no alvéolo após a extração evitou a reabsorção das paredes ósseas 

vestibulares e palatinas, sendo que a área de secção transversal do grupo controle obteve 

uma redução de 25% e a do grupo teste 3%. Assim afirmou-se que a colocação de um 

enxerto xenógeno em alvéolos frescos após extrações notoriamente reduz a perda de 

tecido duro em sítios alveolares pós-extração. 
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Segue abaixo um quadro-síntese de cada estudo da revisão da literatura 

acompanhada dos materiais utilizados e os resultados obtidos. 
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Estudo Proposição Conclusão 
Lekovic et al.29 (1997) Regeneração óssea para a manutenção do 

rebordo alveolar após extração dentária 
membrana de politetrafluoretileno expandido 

Esta técnica oferece uma manutenção do 
rebordo alveolar mais previsível quanto ao 
aumento da qualidade óssea para instalação de 
implantes dentários 

Hämmerle et al.23 (1998) Efeito de um biomaterial a base de osso 
bovino desproteinizado sobre a regeneração 
óssea guiada em defeitos decorrentes de 
deiscência em torno de implantes 

O osso bovino desproteinizado exibiu 
propriedades osteocondutoras e que pode ser 
recomendado para procedimentos de 
regeneração óssea guiada em defeitos de 
deiscência em relação ao crescimento vertical 
e horizontal do osso e que esses resultados 
foram melhorados com a utilização de uma 
membrana 

Mellonig et al.33 (1998) Protótipo de uma barreira física bioabsorvível 
composta de um copolímero a base de lactídeo 
e glicolídeo para o tratamento de defeitos 
ósseos no processo de regeneração óssea 
guiada 

Uso associado do enxerto com a membrana é 
mais indicado para o tratamento de defeitos do 
tipo deiscências 

Slotte e Lundgren51 (1999) Efeito da colocação de osso mineral bovino 
como adjuvante na regeneração óssea guiada. 

A utilização de osso bovino desproteinizado 
como adjunto de uma técnica de Regeneração 
Óssea Guiada aumenta significativamente o 
tecido da calvária, entretando a sua 
mineralização parece ser mais lenta quando 
comparada ao grupo onde o osso bovino 
desproteinizado não foi utilizado 

Cardaropoli et al.14 (2003) 
 

Eventos envolvidos na cicatrização das 
porções marginais, centrais e apicais de um 

Durante os primeiros três dias de cicatrização 
um coágulo de sangue foi encontrado 
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alvéolo de extração a partir da formação do 
coágulo sanguíneo, da formação e 
remodelação do tecido ósseo recém-formado 

ocupando a maior parte do local da extração, 
depois de sete dias este coágulo foi em parte 
substituído por uma matriz provisória. No 
décimo quarto dia o tecido da cavidade era 
composto por células inflamatórias e tecido 
ósseo. No trigésimo dia o osso mineralizado 
ocupava 88% do volume do alvéolo, e este 
tecido tinha decrescido para 15% no dia 180 

Jung et al.26 (2004) Cicatrização do enxerto de tecido mole 
durante as fases iniciais após a extração do 
dente com osso bovino desproteinizado 
acrescido de colágeno 10% 

Esta técnica de obtenção do tecido mole levou 
a um resultado biológico bem sucedido, o que 
garantiu uma integração estética do enxerto 
transplantado aos tecidos do hospedeiro 

Araújo e Lindhe7 (2005) Alterações dimensionais do rebordo alveolar 
que ocorreram após extração dentária 

Houve uma acentuada atividade osteoclástica 
resultando na reabsorção da região de crista, 
tanto da parede vestibular quanto da lingual, 
sendo mais acentuada na parede vestibular 

Nevins et al.34 (2006) 
 

Destino do osso vestibular fino que recobre as 
raízes proeminentes dos dentes anteriores 
superiores após a extração com utilização de 
osso bovino desproteinizado 

Onde o osso bovino desproteinizado foi 
utilizado para preencher os alvéolos pós 
extração, mantiveram melhor a tábua óssea 
vestibular do que os alvéolos que foram 
mantidos vazios 

Elian et al.17 (2007) 
 

Sistema de classificação para alvéolos de 
extração com uma abordagem não invasiva, 
visando procedimentos de enxertia 

A técnica de reparo do alvéolo tem a 
vantagem de ser sem retalho e não distorcer os 
tecidos e seus contornos, preservando assim a 
altura da junção mucogengival, e permitindo a 
reforma da tábua óssea vestibular 
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Araújo et al.4 (2008) Modelação e remodelação do tecido ósseo 
após o uso de um biomaterial xenógeno ( osso 
bovino desproteinizado acrescido de colágeno 
a 10%) em alvéolos frescos pós extração de 
cães 

A utilização de osso bovino desproteinizado 
acrescido de colágeno a 10% em alvéolos pós 
extração manteve a dimensão do tecido duro e 
a arquitetura do alvéolo, podendo promover 
uma modelagem óssea, e mesmo que 
temporariamente conter a retração da crista 
marginal 

Fickl et al.19 (2008) Alterações de contorno marginal após técnicas 
de preservação do alvéolo 

As técnicas de preservação do alvéolo, 
utilizadas, não foram capazes de compensar 
integralmente as alterações após a extração do 
dente. No entanto, a incorporação de osso 
bovino desproteinizado acrescido de colágeno 
a 10% parece ter o potencial de limitar, mas 
não evita a retração do contorno marginal pós-
operatório 

Palattella et al.39 (2008) Restabelecimento imediato e mediato de 
implantes unitários em áreas estéticas 

A substituição imediata sem carga pode ser 
considerada uma opção terapêutica valiosa 
para casos selecionados onde há necessidade 
de substituição de um único dente na área 
estética. 

Araújo e Lindhe8 (2009) 
 

Efeito a longo prazo da formação de tecido 
duro e a manutenção de crista óssea que pode 
ocorrer com a colocação de um enxerto 
xenógeno em alvéolos de extração de cães 

A colocação de osso bovino desproteinizado 
acrescido de colágeno a 10% no alvéolo de 
extração serviu como um arcabouço para a 
modelação de tecido, mas não para aumentar a 
neoformação óssea e pode modificar a 
modelagem óssea e amenizar a contração da 
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crista marginal que ocorre a seguir a remoção 
do dente 

Kan et al.28 (2009) Estabilidade do tecido gengival vestibular 
após a substituição dos dentes por implantes e 
colocação imediata de enxerto de tecido 
conjuntivo em área estética 

Um adequado posicionamento 
tridimensional do implante associado à um 
enxerto conjuntivo pode manter o nível 
gengival vestibular 

Sanz et al.46 (2009) Nova matriz de colágeno (CM), que visa a 
aumentar a gengiva queratinizada quando 
comparado com o enxerto de tecido 
conjuntivo (CTG) 

Este novo CM foi tão eficaz e tão 
previsível quanto CTG para atingir uma faixa 
de tecido queratinizado, e seu uso estava 
associado a uma menor morbidade do paciente  

El Chaar et al.16 (2010) Membranas de barreira expostas podem ser 
susceptíveis a infecções bacterianas e que 
pode levar a falência do enxerto 

O retalho rodado do palato pode 
fornecer aos alvéolos de extração a 
preservação natural dos tecidos para um 
resultado ideal na área de maxila posterior 

Esposito et al.18 (2010) Sucesso, complicações, estética e satisfação 
do paciente entre a colocação de implantes 
imediato, imediato precoces e implantes 
tardios  

Não há evidência suficiente para determinar as 
possíveis vantagens ou desvantagens de 
implantes imediatos, precoces ou tardios, pois 
conclusões preliminares são baseadas em 
alguns ensaios de fraca evidência muitas vezes 
considerados de alto risco de viés 

Kan et al.27 (2010) Confiabilidade de avaliar visualmente o 
biótipo gengival vestibular de dentes 
superiores anteriores com e sem o uso de uma 
sonda periodontal em comparação com as 
medições diretas 

Os resultados mostraram uma diferença 
estatisticamente significativa quando se 
compara a avaliação visual com a avaliação 
utilizando uma sonda periodontal e medição 
direta  

Thoma et al.55 (2010) Aumento de tecido mole com uma matriz de Dentro dos limites do presente estudo animal, 



 

	 	

42 

colágeno (CM) leva ao aumento de volume de 
tecido mole em regiões com defeitos ósseos 
crônicos semelhantes aos resultados obtidos 
com enxerto autógeno do tecido conjuntivo 
(SCTG) 

o CM pode servir como um substituto para o 
tecido conjuntivo autógeno 

Araújo et al.6 (2011) Processo de modelagem óssea após extração 
dentária e colocação de implante imediato foi 
influenciado pela colocação de um enxerto 
xenógeno no espaço que ocorreu entre o 
implante e as paredes da cavidade do alvéolo 
de extração  

Colocação de osso bovino desproteinizado 
acrescido de colágeno à 10% no espaço entre 
o implante e as paredes ósseas vestíbulo-
proximais de alvéolos frescos modificou o 
processo de cicatrização do tecido duro, desde 
a quantidade de tecido duro na parede anterior 
até a melhora no nível de contato marginal 
osso-implante  

Buser et al.11 (2011) Colocação do implante precoce como uma das 
opções de tratamento após a extração do dente 

Após o acompanhamento de três anos foi 
verificado bons resultados estéticos e a 
estabilidade dos tecidos com baixo risco de 
recessão 

Cosyn et al.15 (2011) Avaliar o resultado do tratamento com 
implantes imediatos unitários na região 
anterior de maxila após um período de 3 anos 
de acompanhamento 

A estratégia proposta parece uma boa opção 
de tratamento para os pacientes de 
acompanhamento a longo prazo, visto que se 
obteve um reestabelecimento papilar e um 
baixo risco de recessão gengival  

Nevins et al.35 (2011) 
 

Uso de uma matriz de colágeno (CM) a um 
enxerto gengival autógeno (AGG) na 
capacidade de aumentar a zona de gengiva 
inserida queratinizada. 

A matriz de colágeno pode ser uma alternativa 
viável para enxerto gengival autógeno em 
áreas deficientes de gengiva queratinizada 
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Pieri et al.41 (2011) Resultados clínicos e radiográficos de 
implantes unitários que receberam carga 
imediata e foram restaurados com dois 
componentes protéticos diferentes 

No exame de doze meses, não houveram 
diferenças estatisticamente significativas entre 
os dois grupos para os parâmetros 
periodontais, mudança do nível gengival ou 
altura de papila, mas uma maior perda óssea 
marginal foi observada nos locais de controle 
em comparação com os locais de teste  

Hämmerle et al.22 (2012) Revisão sistemática da literatura para avaliar a 
manutenção de tecidos duros e moles, bem 
como a manutenção da crista óssea em 
alvéolos de extração 

Pesquisas futuras devem identificar 
claramente os benefícios clínicos para os 
pacientes resultantes da preservação da crista 
marginal em comparação aos procedimentos 
tradicionais 

Novaes Jr et al.37 (2012) 
 

Cicatrização da tábua óssea vestibular após a 
instalação imediata de implantes utilizando 
uma abordagem sem retalho 

Implantes colocados à nível ósseo, nesta 
metodologia, apresentaram pouca ou nenhuma 
perda de osso vestibular, já os implantes 
posicionados abaixo do nível ósseo 
apresentaram perda de osso vestibular, apesar 
de enxerto ósseo sintético ser usado 

Cardaropoli et al.13 (2012) Recessões gengivais de Miller Classe I ou II, 
tratadas com matriz de colágeno suíno ou 
enxerto conjuntivo  

Ambos os procedimentos de tratamento 
resultaram em uma redução significativa das 
recessões gengivais em doze meses  

Ortega-Martinez et al.38 (2012) Revisão do que há de mais atual em implantes 
imediatos, com seus prós e contras, indicações 
e contra-indicações clínicas 

Foi verificado que os implantes imediatos têm 
resultados previsíveis com várias vantagens 
como uma abordagem cirúrgica menos 
invasiva e restauração imediata do implante 
quando comparado ao implante tardio 
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Simion et al.50 (2012) Matriz de colágeno reabsorvível como um 
molde para o fator de crescimento derivado de 
plaquetas recombinante humano BB 
(rhPDGF-BB) para aumentar o volume do 
tecido mole peri-implantar em região anterior 
de maxila 

Aumento moderado do volume de tecido mole 
em locais estéticos na aplicação de uma matriz 
de colágeno associado ao rhPDGF-BB 
 

Raes et al.44 (2013) 
 

Implantes colocados em alvéolos de extração, 
sítios cicatrizados e sítios enxertados com 
carga imediata unitária  

Implantes individuais clinicamente e 
esteticamente apresentam bom desempenho 
sob condições de carga imediata em maxila 

Thalmair et al.54 (2013) alterações de contorno dos tecidos moles após 
diferentes procedimentos de preservação do 
rebordo alveolar 

Técnicas de preservação do rebordo alveolar 
não foram capazes de compensar 
integralmente a redução do rebordo alveolar. 
Cobrindo o orifício do alvéolo de extração 
com um enxerto de tecido gengival livre 
parece ter o potencial de limitar, mas não evita 
a retração do contorno externo pós-operatório  

Cardaropoli et al.12 (2014) 
 

Relação entre a espessura do osso vestibular e 
a cicatrização de alvéolos pós extração com e 
sem a preservação da crista óssea 

A preservação da crista óssea usando osso 
bovino desproteinizado e membrana de 
colágeno limita consideravelmente a 
reabsorção óssea horizontal quando 
comparado com a cicatrização espontânea  

Schneider et al.48 (2014) 
 

Alterações de tecido mole após a utilização de 
diferentes técnicas de preservação da tábua 
óssea em comparação com uma cicatrização 
espontânea seis meses após a extração do 
dente 

Aplicação de matriz de colágeno ou com 
colágeno de 10% coberto com uma enxerto 
autógeno de tecido mole reduziu a quantidade 
de reabsorção volume em relação ao ß-TCP 
(revestimento ácido polilático) ou cicatrização 
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espontânea sem atingir diferença 
estatisticamente significativa 

Jung et al.25 (2015)  Membrana de polietileno glicol (PEG) 
utilizada para a regeneração óssea de defeitos 
peri-implantares com uma membrana de 
colágeno, em relação à taxa de sobrevivência 
de implante, as dimensões da mucosa bucal e 
o nível ósseo peri-implantar  

Não há correlações significativas entre a altura 
do defeito ósseo na linha de base e entre os 
diferentes parâmetros após cinco anos, 
mostrando assim que uma membrana de 
polietileno-glicol pode ser utilizada para a 
regeneração óssea de defeitos perimplantares  

Araújo et al.5 (2015) Alterações que ocorreram no rebordo alveolar 
após colocação osso bovino desproteinizado 
acrescido de colágeno a 10% em alvéolos pós 
extração de seres humanos  

A colocação de um enxerto xenógeno em 
alvéolos frescos após extrações notoriamente 
reduz a perda de tecido duro em sítios 
alveolares pós-extração  
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 
 Avaliar em humanos a estabilidade do contorno do tecido gengival e ósseo 

após a remoção de um dente com comprometimento da parede óssea vestibular que 

fora enxertada com matriz de colágeno suíno, membrana de colágeno e osso bovino 

desproteinizada, a fim de contribuir para uma situação clínica de difícil resolução.  

 

3.2 Objetivo Específico     

1 – Análise do protocolo proposto por análises clínica 

2 – Análise estética por análises fotográficas 

3 – Análise do tecido reparado na vestibular dos implantes por análise tomográfica 

4 – Análise da composição do tecido neoformado por análise histométrica 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Desenho do Estudo 
Para realização deste estudo foram selecionados 6 pacientes que possuíam um 

pré-molar, canino ou incisivo superior indicado para exodontia com um defeito ósseo 

vestibular (Figura 1). A amostra foi composta por pacientes que buscaram atendimento 

na Faculdade de Odontologia de Araraquara (FOAr-UNESP, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Seres Humanos – CEP, CAAE: 32432714.3.0000.5416) (ANEXO A). Nestes 

pacientes foram realizados exames clínicos e tomográficos da região operada.  

Os pacientes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 

Critérios de inclusão: Boa higiene oral com índice de placa menor do que 20%; 

presença de dentes adjacentes ao dente a ser extraído com arquitetura gengival 

harmônica; idade entre 18-65 anos; nível de inserção clínica na face vestibular > 3 mm. 

 

Figura 1 – Exame clínico periodontal, onde é possível observar perda óssea vestibular 

>3mm. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

                           

                          Fonte: Autoria Própria 

 

Critérios de exclusão: Foram excluídos do estudo todos os indivíduos que 

apresentaram: histórico de procedimentos cirúrgicos periodontais na região; que 

possuíam comprometimento sistêmico que impossibilitasse a realização dos 

procedimentos cirúrgicos; presença de infecção envolvendo a margem gengival; 

pacientes fumantes, portadores de bruxismo, etilistas, viciados em drogas, diabéticos, 



 

	 	

48 

grávidas ou que desejam engravidar no próximo ano, que possuam histórico de 

tratamento radioterápico na região de cabeça e pescoço, que tomem medicações que 

possam interferir na remodelação óssea, ou que possuam patologias que afetem o 

metabolismo ósseo. 

O procedimento cirúrgico consistiu na remoção do dente comprometido por 

meio de uma técnica atraumática, que consiste em uma exodontia através de um 

periótomo ou extrator de raíz residual para preservação do osso vestibular remanescente 

e das demais paredes ósseas (Figura 2). O alvéolo foi curetado, limpo e inspecionado 

(Figura 3). Todos os alvéolos foram preenchidos com osso bovino desproteinizado 

associado ao colágeno 10%e recobertos com a matriz de colágeno suíno (Mucograft 

Seal®,Geistlich Pharmaceutical, Wolhausen, Switzerland) (Figuras 5, 6, 8, 10 e 11). O 

espaço que representa a parede óssea vestibular recebeu uma extensão da membrana de 

colágeno reabsorvível (Bio-Gide®,Geistlich Pharmaceutical, Wolhausen, Switzerland) 

(Figuras 4 e 7). Em todos os pacientes foram realizados inicialmente a remoção do 

epitélio interno da gengiva marginal e em seguida ao enxerto a matriz de colágeno suíno 

foi adaptada e suturada no leito receptor com fio reabsorvível 5-0 (Figuras 9, 10 e 11). 

 

Figura 2 – Extração atraumática com periótomo. 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 3 – Inspeção do alvéolo com cureta de Lucas, após extração atraumática. 

 Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 4 – Forma de apresentação da membrana de colágeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                            Fonte: Autoria 

Própria 
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Figura 5 – Forma de apresentação do osso bovino desproteinizado acrescido de 

colágeno a 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 6 – Forma de apresentação da matriz de colágeno suíno. 
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               Fonte: Autoria Própria 

Figura 7 – Inserção da membrana de colágeno no espaço correspondente ao osso 

remanescente vestibular e ao tecido mole vestibular do alvéolo. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 8 – Inserção do osso bovino desproteinizado no alvéolo após inserção da 

membrana de colágeno (Figura7). 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 9 – Desepitelização interna da margem gengival para melhor coaptação da 

matriz de colágeno suíno. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 10 – Sutura com fio reabsorvível 5-0 da matriz de colágeno suíno. 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 11 – Vista oclusal da matriz de colágeno suíno já suturada e adaptada no 

alvéolo. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Ao final da cirurgia os pacientes receberam uma prótese provisória removível ou 

adesiva instalada sobre os dentes adjacentes para maior conforto estético até a conclusão 

da fase de cicatrização (Figuras 12 e 13). Os pacientes receberam instruções quanto aos 

cuidados pós-operatórios e o tipo de dieta. Como medicações pós-operatória os 

pacientes receberam por via oral 500 mg de amoxicilina de 8/8 horas por 7 dias e 

Ibuprofeno 200 mg de 6/6 horas em caso de dor. Sete dias após o procedimento as 

suturas foram removidas.  
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Figura 12 – Aspecto inicial do paciente, antes mesmo da extração. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 13 – Após o término do procedimento cirúrgico o paciente recebeu um PPR 

provisória, planejada anteriormente ao procedimento. 

Fonte: Autoria Própria 

 

Após 120 dias, foi realizado um novo procedimento cirúrgico para instalação do 

implante cônico, Drive CM Acqua (Neodent, Curitiba- Brasil) em uma posição ideal 

para resolução protética do caso (Figura 14). Após a realização do retalho e 

posicionamento do guia cirúrgico foi realizada uma marcação do rebordo ósseo apenas 
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com a ponta da fresa lança que possuia diâmetro da sua região mediana de 2 mm. Ao 

invés de se realizar a primeira perfuração completamente com esta fresa lança, uma 

trefina com 2 mm de diâmetro foiutilizada para obter uma biópsia do tecido ósseo e 

confeccionar o leito inicial para instalação do implante. O leito cirúrgico foi 

subinstrumentado para propiciar maior travamento do implante. O torque de inserção 

foi avaliado com um torquímetro manual (Neodent, Curitiba, Brasil). Após esta cirurgia 

os pacientes receberam a mesma prótese provisória que havia sido instalada ou uma 

nova caso apresente alteração cromática, quebra ou que apresentasse algum tipo de 

dano. Posteriormente, foi realizada a reabertura dos implantes para instalação de um 

cicatrizador e o paciente foi encaminhado para a finalização da parte restauradora. 

 

Figura 14 – Vista oclusal de implante instalado em alvéolo enxertado. 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.2 Análises Clínicas 
A coleta de dados clínicos foram realizadas no início do estudo, aos 7, 15, 30 e 

120 dias após o procedimento cirúrgico. A altura e espessura de gengiva queratinizada, 

nível gengival, biotipo gengival foram mensuradas com auxílio de uma sonda 

periodontal milimetrada PCP-UNC 15 (Millennium-Golgran, São Caetano do Sul, 

Brasil).  Para análise clínica foram utilizados o exame visual de coloração tecidual 

(rosa, vermelho ou branco), altura de gengiva inserida, fechamento do alvéolo (total, 

parcial ou nulo), sendo a área edêntula ao final dos 120 dias classificado de acordo com 
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Seibert (1983): Defeito Classe I:Perda óssea no sentido vestíbulo lingual, com a altura 

no sentido ápico-coronal preservada; Defeito Classe II: Perda óssea no sentido ápico-

coronal, com a espessura no sentido vestíbulo lingual preservada; Defeito Classe 

III:Perda óssea no sentido vestíbulo lingual e no sentido ápico coronal, tanto em 

espessura quanto em altura. No transcirúrgico, imediatamente após a exodontia, foram 

realizadas 4 mensurações com uma sonda PCP-UNC 15: A distância entre a margem 

gengival e a crista óssea vestibular (MG-COV, Figura 14) e palatina (MG-COP) e da 

papila interproximal até o topo da crista óssea interproximal (MG-COM e MG-COD, 

Figura 15 e 16), também foi feita uma mensuração 2 mm apicalmente à margem 

gengival com um paquímetro para determinar a espessura de tecido mole. As possíveis 

complicações oriundas dos procedimentos cirúrgicos também foram anotadas.  

 

Figura 14 – Distância entre a margem gengival e a crista óssea vestibular (MG-COV). 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 15 – Distância entre a margem gengival e a crista óssea mesial (MG-COM). 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 16 – Distância entre a margem gengival e a crista óssea distal (MG-COD). 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.3 Avaliação Tomográfica 

Os pacientes foram submetidos a uma tomografia computadorizada por feixe 

cônico para avaliação dentária, óssea e gengival da área a ser operada, estas foram 

realizadas inicialmente (Figura 17) e 120 após o procedimento cirúrgico (Figura 18) 

com o tomógrafo Newtom QR-DVT (QR-Verona, Verona, Itália). Foram mensuradas a 

espessura e altura da parede vestibular e as possíveis alterações no contorno ósseo. Para 

verificação do aumento tecidual obtido e planejamento da instalação do implante, novas 

tomadas tomográficas foram realizadas 120 dias após o procedimento cirúrgico inicial. 

As tomografias trouxeram informações relevantes sobre a altura e espessura do tecido 

ósseo, permitindo a avaliação de ganho ou perda de tecido nos momentos observados 

com o software (Osirix, produzido pela Pixmeo, Genebra, Suiça). 

As mensurações foram realizadas conforme o demonstrado no Esquema 1, onde 
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mediu-se a distância entre o topo da tábua óssea vestibular, até a base (A); distância 

entre o topo da tábua óssea palatina, até a base (B); e a medição de espessura foi feita 

em 3 partes: 2mm áquem do topo da tábua óssea palatina (E), 5mm (D) e 9mm (C) 

respectivamente. 

 

Esquema 1 – Exemplo de como foram feitas as medições tomográficas no início e após 

120 dias do procedimento cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Autoria Própria 
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Figura 17 – Tomografia inicial de paciente, sempre respeitando o Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                        Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 18 – Tomografia após 120 dias, do mesmo paciente da Figura 17, também foi 

respeitando o Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                    

 

 

                   Fonte: Autoria Própria 

 



 

	 	

60 

4.4 Análise Estatística  
Os dados desse estudo foram submetidos análise estatística para comparar os 

parâmetros clínicos e tomográficos antes e após 4 meses do procedimento cirúrgico. 

Devido ao limitado número de amostra, não foi executado o teste de normalidade e foi 

aplicado testes não paramétricos para análise inferencial dos dados. O teste de Wilcoxon 

foi aplicado para avaliação de todos os parâmetros. O teste estatístico foi aplicado com 

nível de confiança de 95%. O software GraphPad Prism 6 (San Diego, CA, EUA) foi  

utilizado para aplicação do teste estatístico. 
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5 RESULTADO 
Nas Tabelas 1 e 2 expomos todos os dados tomográficos e clínicos no período 

baseline e após 4 meses da intervenção cirúrgica em todos os pacientes.  

 

Tabela 1 – Dados da análise tomográfica em todos os pacientes avaliados (mm) 

TB-V-Topo a base do tábua vestibular; TB-P-Topo a base da tábua palatina; L-Largura 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 2 – Dados da análise clínica de todos os pacientes avaliados (mm) 

MG-COV: distância margem gengival – crista óssea vestibular; MG-COP: distância 

margem gengival – crista óssea palatina; MG-COM: distância margem gengival – crista 

óssea mesial; MG-COD: distância margem gengival – crista óssea distal; EG-Espessura 

gengival. 

Fonte: Elaboração própria 

Paciente/Parâmetro Baseline 4 meses 

 TB-V TB-P L-

2mm 

L-

5mm 

L-

9mm 

TB-

V 

TB-

P 

L-

2mm 

L-

5mm 

L-

9mm 

Paciente 1 7.2 17.1 6.9 6.8 7.2 14.9 16.5 5.1 5.5 7.0 

Paciente 2 6.6 16.1 8.5 8.9 8.4 17.3 18.4 8.3 8.0 8.1 

Paciente 3 9.5 16.2 9.3 10.4 11.6 17.1 15.9 6.8 7.7 10.1 

Paciente 4 14.9 17.1 7.3 7.5 9.0 15.9 16.8 6.6 8.1 9.5 

Paciente 5 4.1 8.0 5.8 7.5 10.3 16.6 18.0 6.3 8.1 10.0 

Paciente 6 10.8 16.3 6.9 7.3 8.6 11.8 17.1 4.2 6.1 8.5 

Paciente/Parâmetro Baseline 4 meses 

 MG-

COV 

MG-

COP 

MG-

COM 

MG-

COD 

EG MG-

COV 

MG-

COP 

MG-

COM 

MG-

COD 

EG 

Paciente 1 10 3 4 3 2 6 3 4 4 2 

Paciente 2 9 3 3 3 2 5 3 3 3 2.5 

Paciente 3 9 4 4 4 3 7 5 5 4 3 

Paciente 4 6 4 3.5 4 1.5 5 5 4 4 2 

Paciente 5 7 2 3 2 2 4 3 3 3 2 

Paciente 6 8 3 4 3 2 5 3 4 3 2 
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Com relação a análise tomográfica, foi verificado que o procedimento aumentou 

de forma significativa os valores de TB-V. A Tabela 3 expõe os dados de média e e 

desvio padrão a análise tomográfica em ambos os períodos de avaliação. 

 

Tabela 3 – Dados de média e desvio padrão a análise tomográfica em ambos os 

períodos de avaliação. 

Parâmetro/ Período Baseline 4 meses 

TB-V 8.85±3.77 15.60±2.05* 

TB-P 15.13±3.52 17.12±0.93 

L-2mm 7.45±1.25 6.21±1.42 

L-5mm 8.06±1.34 7.25±1.14 

L-9mm 9.18±1.55 8.86±1.21 

*p<0.05-Maior valor de TB-V no período de 4 meses- Teste de Wilcoxon 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação aos dados clínicos, foi observado que o procedimento cirúrgico 

promoveu uma diminuição nos valores de MG-COV no período de 4 meses. A Tabela 4 

expõe os dados de média e desvio padrão da análise clínica em ambos os períodos de 

avaliação. 

 

Tabela 4 – Dados de média e desvio padrão da análise clínica em ambos os 

períodos de avaliação. 

Parâmetro/ Período Baseline 4 meses 

MG-COV 8.16±1.47 5.33±1.03* 

MG-COP 3.16±0.75 3.66±1.03 

MG-COM 3.58±0.49 3.83±0.75 

MG-COD 3.16±0.75 3.50±0.54 

EG 2.08±0.49 2.25±0.41 

*p<0.05-Menor valor de MG-COV no período de 4 meses- Teste de Wilcoxon 

Fonte: Elaboração própria  
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram que, na parede óssea vestibular desde o 

início até os quatro meses após o procedimento cirúrgico houve um ganho de altura, 

mostrando que o enxerto nos alvéolos seguindo o protocolo cirúrgico de utilização de 

matriz de colágeno suíno, membrana de colágeno e osso bovino desproteinizado 

acrescido a 10% de colágeno  obtiveram resultados clínicos satisfatórios quando 

utilizados em alvéolos tipo II17, e que apesar de não compensarem integralmente a perda 

óssea vestibular,  propriedades como lenta reabsorção dos  grânulos do osso bovino 

desproteinizado permitiram a manutenção de volume deste alvéolo e consequente 

neoformação óssea4, 23, 51. Outros estudos tem demonstrado uma perda óssea vestibular 

menor do que 20%34, o que limitou a retração do contorno ósseo marginal19.  A função 

de barreira física que exerce a membrana de colágeno, permite organização celular que 

auxilia a formação óssea bem como a matriz de colágeno suíno que garante manutenção 

da espessura do tecido mole55 e serve como plug de proteção dos demais biomaterias. 

Isto os tornam capazes de reestabelecer uma arquitetura tecidual adequada em alvéolos. 

A utilização deste protocolo cirúrgico nos permite pontuar alguns benefícios 

quando comparamos esta técnica de utilização de uma matriz de colágeno suíno com a 

utilização de um enxerto gengival livre13, 35, dentre eles podemos citar a necessidade de 

não ter um segundo leito cirúrgico, no caso o palato que é a área doadora de escolha, e 

consequentemente proporciona um maior conforto pós-operatório ao paciente, bem 

como menor tempo operatório. Devemos considerar a ausência de um grupo controle 

neste estudo, fato este que não nos permite gerar análises comparativas, mas que não 

nos impossibilita afirmar as vantagens desta técnica. 

Este ganho ósseo na parede vestibular nos garante melhor posicionamento 

tridimensional dos implantes, visto que não que não será necessário a realização de um 

aprouch palatino para garantir travamento do implante em paredes ósseas 

remanescentes, garantindo assim melhor perfil de emergência da futura prótese e 

manutenção dos tecidos perimplantares. A literatura tem comparado o efeito da 

manutenção do alvéolo com instalação tardia e imediata de implantes e estudos 

descrevem que existe uma vantagem na técnica da instalação de implantes imediata 

associado a aplicação de carga pois esse protocolo reduz o  número de sessões para 

finalização do caso e promove a manutenção da arquitetura tecidual15, 28. Entretanto, 

esse protocolo está mais associado a erros de posicionamento do implante que pode 
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afetar o procedimento protético22, 25, 48. 

Após o tempo de cicatrização de quatro meses dos alvéolos foi possível instalar 

os implantes, com  um bom posicionamento tridimensional, boa estabilidade primária e 

torque de inserção adequado. Isso foi possível pois a técnica regenerativa utilizada 

permitiu a obtenção de um volume adequado de tecido reparado para a instalação dos 

implantes. Além disso, vale lembrar que foram utilizados implantes cônicos e de 

plataforma cone morse com superfície altamente hidrofílicas. Algumas destas 

características estão relacionados a um bom travamento primário e consequente 

estabelecimento da osseointegração mesmo em áreas com tecido ósseo pobre (Neodent, 

Curitiba, Brasil). 

Esse estudo apresenta claras limitações que limitam a força de evidências dos 

achados. Por ser uma descrição de uma série de casos, esse protocolo não foi comparado 

com outros protocolos de manutenção do volume do alvéolo. Além disso, o baixo 

tamanho de amostra prejudica o estabelecimento de uma análise estatística consistente. 

Dessa forma, os bons resultados dessa séries de casos  deve estimular a execução de 

estudos clínicos controlados e randomizados com tamanho de amostra adequado para se 

confirmar os bons resultados da técnica cirúrgica proposta para a manutenção do 

alvéolo pós-extração. 
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7 CONCLUSÃO 

O protocolo testado promoveu um ganho na parede vestibular e permitiu a 

instalação de implantes em uma posição tridimensional adequada. Outros estudos que 

comparem essa técnica com outras técnicas para manutenção alveolar devem ser 

executados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

*De acordo com o Guia de Trabalhos Acadêmicos da FOAr, adaptado das Normas Vancouver. 
Disponível no site da Biblioteca: http://www.foar.unesp.br/#biblioteca/manual.	
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