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RESUMO

Isoladamente_ a, textura da. superfici_e_ foi Lcaracteristica mais marcante na pro_mo0o da
osseointegração. Os estudos da topografia da supeificie implantar no comportamento
celular mostraram que o asso se deposita indistintamente em superficies porosas e lisas,
seja em implantes cerâmicos, titânio, ou em uma ampla variedade de outras superficies. A
porosidade, portanto_ nãa é. rondiçnL necessAria_

prig (pie ocorra

a_ aposição óssea.

Entretanto, desempenha um papel preponderante no percentual de aposição óssea sobre a
9iperficie

do implante, assim como na„ velocidade coin que essa aposição ocorre. Nesta

revisão destacaram-se as principais superficies encontradas no mercado de implantes

osseointe,grados. Os resultados demostraram que a criação de rugosidade com um
tratamento químico ou mecânico pode influenciar bastante a força superficial de
cisalhamnto. Estas características da superficie do titânio, além de otimizar o procedimento,
pode ainda, por exemplo, permitir a colocação dos implantes em função mais precoce e
ampliar a gama de aplicaçóes possíveis para o osso alveolar de densidade inferior, ou
favorecer sua aplicação em osso regenerado.
PALAVRAS CRAVE: Implantes dentdrios,titânio,osseointegação, textura superficial.
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ABSTRACT
Texture was the most. remarkable is_olatecLfeature_regarded as na_ossointegration promoter.
In a comprehensive reviw of the effects of implant surface topography on cell behavior, one
can veryfy that there is bone apposition onto the implant surface regardless of its
characteristics: polished or rought, made of titanium or ceramic. Roughness is not
mandatory for bane apposition_ However„ it has been shown_ that roughness may play na
important role in the porcentage of bone apposition as hell as in the velocity of
apposition.in this review all of kind the surface were swhoed. Besides optimizing_ the
procedure, the surface characteristics may, enventually, allow for na earlier loading of the
implant and extend the indications for implants in low-density alveolar bone and in
regenerated bone..
KEY WORDS: Dental implantation, Titanium, Osseointegration, Surface Implants
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INTRODLIC40

Os avanços tecnológicos da última década proporcionaram a inovação de muitos
tratamentos na Area da, saúde.. Em especial_ na adontoLogia, a implantodontia, teve um

grande salto, com avançadas técnicas desenvolvidas principalmente a partir do conceito de
osseointegração (1965-1986),_chegando hole ao que _podemos charm- de estado da arte. A

implantodontia além de proporcionar uma garantia ao profissional em termos de
funcionalidade e saúde oral, oferece satisfação plena ao paciente, atendendo a sua
expectativa de voltar a ter ou mesmo de conquistar um belo sorriso.

A._ciência_odontolágica_sempre_se preocupou em encontrar um material que pudesse
substituir o dente com a mesma eficiência. A prótese não é um recurso novo, ela é utilizada
a_ milhares de_ anos Qs_fenicios_ e os egípcios deixaram evidências de prótese& fixas que
consistiam de dentes esculpidos em marfim, unidos por um fio de ouro aos dentes naturais
adjacentes.

Mas ate o_ século XLX, todas as_ tentativas de se encontrar um_ material que se
adaptasse as condições orais não obtiveram êxito. No inicio de século XX, as primeiras
tentativas de implantes de diversas formas foram experimentadas Vários metais foram

pesquisados e tentados, mas quase todos apresentam fadiga mecânica de corrosão da
estnitura_ da implante Somente a. partir de 1965,. CM as passo& cirúrgicos definidos,

comprovada a previsibilidade e a funcionalidade da osseointegração, os implantes
osseointegrados passam a ser utilizados principalmente par a o tratamento de edentulismo
A partir de 1987 até 1990, a implantodontia tem sua indicação ampliada, sendo utilizada
nos casos de edentulismo parcial e unitário.

Coin_ a evolução dos_ procedimentos, dos materiais e das necessidades estéticas,
foram aperfeiçoadas as técnicas de colocação de implantes, com o surgimentos de novas
técnicas para proporcionar uma altura e espessura óssea adequada para colocação de

implantes osseointegrados, avanços nos componentes protéticos, tendo como foco a
melhoriaestitica para_o resultado final, aperfeiçoamento nos tecidos moles, estabelecendo-

se um perfeito estágio bio-funcional.

Frente ao crescimento em todas as Areas da iraplantodontia, na busca do estado da

arte, observamos muitos estudos com relação ao processo de osseointegração na superfície
do implante ao osso. Estes estudos objetivam principalmente a melhora na cicatrizacao,
diminuindo o tempo para o implante receber carga funcional, assim como obter uma maior
Area do implante integrada ao tecido ósseo _ Muitos destes estudos foram estimulados or
falhas na osseointegração em tecidos ósseos de baixa qualidade, muito esponjosos,
dificultado_ o processo de fixação e estabilização, imprescindível para._ formação de uma
unido do tecido ósseo à superficie do implante.

Essa busca para melhorar o processo de unido tecidual k superficie de titânio dos

implantes e diminuir o tempo de cicatrização est á muito relacionada com a o tipo de
superficie do implante, sendo um objeto de ampla pesquisa na area da implantodontia e

muito discutida por pesquisadores e clínicos que utilizam os implantes nas suas clinicas,
tornando-se uma Area de_ interesse para sempre estar informado das melhores indicações e
utilizações de tratamento da superficie dos implantes. Em virtude destes fatos uma revisão

da literatura com relação ao tratamento de superficie foi_ realizada mostrando o que existe
de_ atual nesta área, quais as inovações, indicações e tendências.

REVISSÃO DA-LITERAIT

Atualmente estao_disponiveis inúmeras técnicas de reabilitação oral que atendem as
necessidades e expectativas de pacientes com patologias

e disfunções maxilares,

melhorando a saúde e a qualidade_de_vida_ Casos que não tinham uma melhora adequada
pelas técnicas da odontologia convencional podem receber tratamentos com bons

prognósticos_ A odontologia moderna preocupasse nio
" _ só em repor o elemento dentário,
mas também na saúde do sistema estomatognatico, restabelecendo a oclusão, a fonética e a
estética perdida, tentando superar as alterações morfológicas e o_grau de atrofia do rebordo.

Com o advento dos implantes osseointegrados aumentou a possibilidade terapêutica

do clinico e marcou_o_ começo de_uma_nova era_na odontologia (SAADOUN E LEGALI,

1992). A osseointegração é um fenômeno previsível (ADELL, et al, 1981). Entretanto, o
diagnostico correto das patologias pré-existentes ea avaliação anatomo funcional e estética,
são fundamentais para definir as dificuldades do caso e os limites da técnica (HENRY et al,
1993 1 SALOMAO et al_1997). FT* não consideramos como sucesso tão somente a
permanência do implante sem mobilidade no arco, mas sim aqueles implantes que
permitem ao paciente, alem de reposição do elemento_ perdido, uma melhora funcional,
estética e psicológica.

DUCHEYNE_E HEALY_ (1988), afirmaram que o_sucesso de qualquer tipo de
implante depende de seu tamanho, propriedades de superficie, do sitio de implantação, do
trauma tecidual durante a cirurgia_e do movimento nainterface_entre o osso e o implante.

KOHN (1992) e SAFHER et al (1995), afirmaram que as propriedades da

superficie dos implantes são significantemente importantes para a resposta biológica que o
material ira desencadear.

STEINIEMANN etal (1994),_afirmaram que existem boas razões para considerar o
titânio como sendo ideal para os implantes dentais. Uma é que ele é um metal reativo, isso
significa que_se forma espontaneamente um óxido na_superficie do metal. Este óxido é um

dos compostos mais resistentes de que se tem conhecimento. Formando uma densa película
que protege o metal_ do_ ataque químico, inclusive dos_ agressivos líquidos dos fluidos

corporais. Outra razão é que o titinio é inerte aos tecidos, pois a película de óxidos em
contato_com_os tecidos é praticamente insoltivel„_em_particular não slo_liherados ions clue

possam reagir com moléculas orgânicas. Uma terceira razão é que o titânio possui b6as
propriedades mecânicas,_ com resistência_muito próxima_ao do aço inoxidável, usado para
implantes cirúrgicos que apoiam cargas. RATER ET AL (1987) afirmaram que a camada
de_ óxidos na, superficie do_ implante influencia a reação protéica e celular do mesmo.
Assim, a superfície do implante assume um papel fundamental na osseointegração e a
presença de contaminantes tem recebido uma atenção especial.

A maioria dos sistemas de implante dentário comercializados atualmente utiliza o
titânio CP como_biomaterial O titânio CP pode ser_classificado em diferentes grans (1,2,3,4

e 7) de acordo com suas propriedades mecânicas e com o nível e pureza ou contaminação
do titânio com outros metais básicos.

As ligas de titanic), representadas entre outras pelas de tifanio- alumínio -vanadio, a
mais utilizada em implantodontia, titânio- alumínio -molibdênio, titinio-vanddio-crotrioaliiminio e titárdo-vanklio-ferro,aliiminio, podem apresentar-se em duas_formas alotrópicas

distintas: a) a de fase alfa, com rede hexagonal compacta e dita de baixa temperatura (b) tie
alta temperatura coma rede cúbica de corpo centrado.

A camada metálica superficial de óxidos é formada quase imediatamente após a
exposição do titânio ao meio externo,_ feito corte da peça metálica. Os óxidos mais

presentes na camada superficial_ de um implante de titânio CP são Ti203 e Ti sendo o
ultimo o seu principal componente.

A estabilidade quimica_do titinio pode ser superior a_do ouro, iniciando alterações
de dissolução somente em condições extremas, com pH inferior a três ou em meios
altamente alcalino& A velocidade de corrosão e os limites de toxidade do TiO2 estão abaixo
dos limites toleráveis para uso clinico de elementos metálicos.

Focalizando-se especificamente naiase óssea, pode-se perceber nas_ duas ultimas
décadas um interesse constante no estudo das variáveis que influenciam o grau de
deposição óssea sobre a superficie de_titânia dos implantes.

THOMAS; COOK (1985) investigaram inúmeras variáveis e demonstraram que
dentre_ 12 parknetros esaidadoseni_fêmur de cães, somente_ as características das
superficies desempenhavam um papel relevante na osseointegração dos implantes. As
características analisadas envolveram módulos elásticos dos materiais, textura da
superficie, assim como sua composição.

medida-que-

os

implantes com superficie lisa, quando instalados em maxilares com pouca altura de rebordo
alveolar e com baixa densidade óssea (osso tipo IV), incrementou-se a pesquisa e o
desenvolvimento das superficies texturizadas.

JAFFIN et al (1991), em um estuda retrospectivo, observaram que 90% dos
implantes de superficie lisa que foram instalados em maxilares com osso tipo I, II, II, dos
quais perderam-se apenas 3% dos_ implantes_ Em contraste, dos_ 10% dos implantes
colocados em processos alveolares com corticais finas e baixa densidade trabecular, houve
uma significativa perda de 35°A dos_ elementos.

Muito embora o percentual de contato entre osso e implante su ficiente para uma
duradoura estabilidade em função seja ainda desco_nhecido, a noção do senso comum de
que "quanto mais contato melhor" tem motivado os pesquisadores a uma intensa busca da
melhoria da ancoragem dos implantes através do incremento de suas areas de contato as
cristas de macro e micro retenções.

Nesta busca para aumento da ancoragem dos implantes, deve,se sempre acrescentar
a necessidade crescente de diminuir o tempo de cicatrização, a modificação na topografia
da superficie dos implantes

6_

um caminho de ahundantes estudos topografia da

superficie pode ser dada de três formas distintas:

Superficies lisas, resultantes da usina.gem simples de um bloco metálico ou carte da
peça metálica durante a fabricação. Nesta categoria, por exemplo, encontra-se o Sistema
Branemark (Nobel Biocare). Verifica,se a_presença _de "microranhaduras"superficiais de
padrão regular resultantes do processo de corte ou usinagem da peça metálica. As ranhuras
superficiais são consideradas de extrema importância para os fenômenos celulares, de
adesão e produção de matriz protéica do processo de osseointegração para os implantes
lisos, e portanto não recebem nenhum tipo de polimento ou alisamento findo o processo de
usinagem. 0 termo "lisa", portanto, não define apropriadamente a natureza de sua
superfície. 0 processo de usinagem dos imglantes_metalicos é considerado o de melhor
resultado no_tocante à contaminação da sup_erficie.

Superficies porosas_e rugosas, criadas por texturização de superficie. Sc entende
qualquer tratamento realizado no intuito de modificar a estrutura da superficie de um

implante metilico provindo da usinagem de um bloco metálico. 0s processos de
texturização de superficie de implantes osseointegrados podem ser classificados em dois

grupos. Grupo um: Processos de adição. Estes podem gerar dois tipos distintos de
superficies: rugosas ou porosas. A diferença entre ambas refere-se ao material jateado ou
sinterizado na superficie do implante,dependendo do processo utilizado. Geralmente uma
superfície porosa é obtida através da manipulação de partículas de óxidos com tamanhos
maiores e formatos_espe.c.ificos (esféricos),gerando uma_cobertura de expessua_maior do

que outros processos de adição, coin irregularidades de profundidade média de 150 a 300
micrômetros__JA as_superficies nigosas_são confeccionadas coin média de espessura de 10 a
40 um para o titinio e de 50 a 70 um para a hidroxiapatita.

O processo de texturização superficial por adiaa_mais comumente empregado pelos
fabricantes de implantes dentários é o de spray de plasma, realizado com partículas de
titânio-ou-hidroxiapatita,tutilizado-um-dispositivo de aceleração de partículas acoplad,o a

uma fonte de calor especial.

Na texturizaçau superficial por subtração só é possível conseguir um tipo de
superficie, a rugosa. Existem outras técnicas utilizadas pelos fabricantes:

0 jateamento de partículas. Os óxidos específicos como o oxido de alumínio e o
oxido de titánio são jateados sobre a superfície metálica do implante, gerando "cavitações"

ou ranhuras irregulares de_profundidade maior da que em outras técnicas por subtração,
chamadas de macro-retenções

Outra técnica de alteração da topografia superficial dos implantes é através da
utilizaçao de acidos. A técnica de ataque ácido, é feita com blocos metálicos previamente
usinados que são imersos em ácidos de alta concentração por um intervalo de tempo
determinado, criando pequenas rugosidades ou retenções na superficie usinada do implante.
0 tempo de_aplicação do_ Acido e sua temperatura, juntamente com a concentração,
determinarão a profundidade das rugosidades criadas, com importância no processo de
adesão celular.

0 corte do metal através de laser, 6 uma técnica empregada que possui a vantagem
de evitar a contaminação da superficie de titânio e controlar o grau de diferenciação da
superficie. Estudos preliminares indicaram_uma superficie_ mais regular quando da análise
totografica para implantes texturizados por laser, apresentando rugosidades com
profimdidade e diâmetro maiores ou menoresde acordo com_a programação da intensidade
do pulso da fonte emissora. Nesse processo oberva-se contaminação menor
comparativamente As_técncia.s_tradicionais_de_adição e subtração superficial. Mas 6 uma
técnica que necessita ainda de novas pesquisas antes de sua aprovação definitiva.

Os pesquisadores HAHN; PAL1CH foram um dos primeiros a relatarem a
modificação na topografia da superficie dos implantes. Nos seus estudos fizerem relatos

sobre implante cobertos_por plasma de titânio em 1970, e_desde_entdo, estes implantes tem
sido testados com sucesso em experimentos variados.

O plasma spray é um méto_do muito comum_de tratamento da superficie, podendo
ser usado com a aplicação de Titânio ou hidroxiapatita. Quando usado o titânio e realizado
rugosidade de 10 a 40 um,_e_50 a 70 um com a hidroxiapatita, esta_variação, nas rugosidade
vai depender do tipo de preparo, da velocidade de impacto, do tempo que o material esta
sendo exposto, da temperaturae da distância entre a superficie de implante e o esguicho do

plasma. A superficie de spray de plasma de titânio é de 1,82-um, e para hidroxiapatita de
1,59 a 2,94 um, em média.

Outros métodos_ de_ criar rugosidade na superficie dos implantes são desenvolvidos

como bombardeamento de partículas de óxido de alumínio (A1203) ou de óxido de titânio
(Ti02).0casionando abrasão da suverficie produzindo picos_ irregulares e depressões.
Dependendo do tamanho da partícula que pode variar de 25 um, 75 um, ou 259 um pode
produzir uma irregtilaridade de 1,16 um a 1, 20 um, 1,43 e 1,94 um a 2,29 um

respectivamente.

Em 1988, BRUNETTE, em uma revisão sobre_os efeitos da topografia da superficie
implantar, alterada por plasma spray no comportamento celular, destacou que o osso .se
deposita indistintarnente em superficies_ porosas e lisas, seja em implantes de cerâmica,
titânio ou uma ampla variedade de outras superficies. A porosidade, portanto, de acordo
com o autor, não seria condição necessária _para que ocorresse aposição óssea. Conclui,
entretanto, que a rugosidade desempenha um papel preponderante no percentual -de
aposição óssea sobre a superficie do implante.

Implantes dentais osseointegrados de titânio com superficie lisa, assim como os de
plasma de titAnio ou de hidroxiapatita (com superficie rugosa), tem sido os mais
comulmente empregados nas ultimas três décadas.

Superficies modificadas através do_usa de_ plasma de_ titânio foram amplamente

estudadas na literatura, obtendo boa resposta tecidual aumentando o percentual de contato
entre o tecido_ósseo e a superficie dosimplantes.

Apesar_ da_snnesso obtido com as snperficies de plasma de titAnia, desde seu
lançamento comercial em 1974 outras superficies alternativas, no entanto, nunca deixaram

de ser investigadas. A partir de _um ensaio In vitro, realizada por WILKE et al (1990)
destacou-se uma promissora superficie denominada SLA, tratada com jatos de areia
(partículas pequenas)_seguidas_ de—ataque ácido. Neste ensaio, parafusos cordeais de 4,5 x
12 mm com diferentes características fisico-quimicas de superficie foram inseridos em

tibias de_ carneiro_

com

um torque padrão de lnm Apás deferentes_ períodos de

osseointegração, as forças de torque necessária para a remoção de implantes foram
avaliadas I Jm considerável aumento da força de_cisalhamento(5 &7 vezes mais forte que

os demais) foi detectado nos implante com superficie de SLA e TPS. Os resultados
demostraram que tanta_a rugosidade corno_o tratamento química das_ superfícies podem

influenciar bastante a far ça superficial de cisalhamento (resistência oferecida A. remoção).

Em um estudo histomerfométrico em cobaias, BUSEReLaL(194 L)_demostraram

que, de um modo geral, os implantes com superficie rugosa implantados nas tibias dos

animais apresentaram_maiores__taxas_ de_ contato_ osso,implante Revelaram que o
condicionamento ácido da superficie apresentou uma influência estimulante adicional
quanto_is_taxas de aposição óssea_ Concluíram ainda, que as mais altas taxas_ de contato

osso-implante forma obtidas nas superficies com hidroxiapatita, não obstante essas
superficies _terem apresentados sinais consistentes de reabsorção.

Considerando o papel preponderante que as características da superficie de
implantes tem na resposta reparaciona1,_BAIER;_MEYER(1998) classificaram-nas em três
categorias: textura (rugosidade), carga (potencial elétrico) e química (descrita normalmente
em valores de energiade_superficie)_ Concluíram que o eventual grau de integração
correlaciona-se positivamente com a deposição daquilo que nomearam de "filme
condicionador glicoproteico" que, por sua vez, depende de dois fatores: da textura, com sua

propriedade de embricamento celular e da energia da superfície, com sua propriedade .de
adsorsão molecular.

I
A adsorsão protéica ocorre rapidamente, com a_formação de uma camada de 2 a 5
nm, no primeiro minuto após o contato com o sangue. Como regra geral, as células não se
aderem As superficies dos materiais_e sim d_camada glicoproteicas extracelular que está

adsorvida na superficie do implante. Dentre as varias macromoléculas capazes de promover
aderência celular, as mais estudadas são: fibronectina latnitaa, epibolina,_ epinectina,
osteopontina, moléculas colágenas e vitronectina.

De acordo com_essa linha de pensamento, ETKINGSEN (1998) teorizou l que,
imediatamente após a instalação de um implante, sua superfície entra em contato com uma
série de diferentes substâncias encontradas_nos fluidos tecidnais

tais como: ions,

polissacarideos, carboidratos e proteínas, assim como células do tipo condroblastbs,
fibroblastos e—osteoblastos que reagem. com a superficie_ Essa_camada glicoproteica fruto

das reações iniciais entre os constituintes teciduais e a superfície implantar, governará as
reações subsequentes que determinam o_tipo_ de resposta celular. A continuação deflagra

uma serie de interações entre as células que dão lugar à liberação de citocinas e fatores de
crescimento que modularam a atividade celular circunjacente determinando a eventual
taxa de aposição óssea. Ainda, de acordo com o autor, idealmente, uma superfície deveria
sempre suscitar o perfeito controle à adsorção protéica e adesão celular, assim como
propiciar condições ideais para o crescimento, diferenciação e síntese protéica celular
subsequente.

SIMP_SON;_ SNETIVY_(1998)_esclareceram que a nova superficie_ SLA_ e obtida
graças a um forte jateamento de areia de granulação grossa (250um-500um) que produz
macrorugosidades, seguidas de_um_ataque kido_(HCL/H2SO4),_ responsável pela
microrugosidade perceptível ao microscópio eletrônico.

E unânime entre os pesquisadores_ que_ as propriedades físico químicas das
superfícies dos_ implantes exercem uma papel fundamental no sucesso do fenômeno

biológico da osseointreg,raçao As interações moleculares e celulares que norteiam o destino
biológico dos implantes ocorrem nos estágios iniciais da cicatrização.

Muitas são essas_ propriedades e dentre as mais investigadas destacam-se: os
resultados superficiais dos diferentes métodos de esterilização e as variáveis técnicas de
tratamento_de superfície.

KELLER ET AL (1994 utilizaram uma bateria_ de ensaios fisico-químicos

(microscopia de varredura, evidenciadores de pH, espectrômetro e medidas de ângulo de
contato),_ cultura_ de células ( ensaio de aderência celular), aletn_da resultado de três

diferentes métodos de esterilização de implantes: autoclavagem, oxido de etileno, etanol
absoluto Concluiram (pie os diferentes_ método&sle_esterilização alteraram a_superficie,

tendo as autodavadas apresentando contaminação ionica. Essas alterações ocasionaram
mudanças na atividade dos fibroblastos que incluíram menor adesão celular e menor
crescimento relativo quando comparados as superficies controle não esterilizadas.

Utilizando um perfilômetro para avaliar as superfícies dos implantes lisas ou

rugosas, com morfologia regular ou irregular, podem ser consistentemente produzidas com
métodos convencionais de fabricação. BOWERS et al (1992)_ testaram in vitro as respostas
celulares de fibroblastos a estas superficies de titânio. Averiguaram que níveis altamente
significativos de_ adesão_ celular estavam associados a superficies rugosas irregulares
jateadas com areia.

Movidos por semelhante curiosidade, COOPER et al (1999) optaram por um estudo

comparativo entre as superificies implantares de titânio polidas, asperizadas com plasma de
titânio (TPS) e as jatedas com oxido de titânio_ Cultura de_ células_osteoblásficas bovinas

com marcadores_imunológicos foram empregadas para investigação da_eventnal formação

de matriz óssea mineralizada nas diferentes superficies. Os diferentes estágios da formação
de matriz foram avaliados através de observação dos marcadores em microscópio de luz. Já
a detecção de mineralização dentro da matriz foi possivelgraças ao corante de von Kssa.
Puderam constatar que as TPS apresentaram um padrão único de formação de matriz
quando comparados as outras duas Com o emprego de microsc,opia de varredura, notaram
que cada superficie acumulou uma qualidade distinta de matéria orgânica e inorgânica na
formação de matrizAissea_ Essas_ evidências sugeriram que respostas celulares distintas
ocorreram dependentes das propriedades fisico- químicas inerentes ou produzidas pelo
condicionamento das superfícies.

As_metodologias_aplicadasaos_estudos In vitro, quanto em animais, tem permitido
investigações quanto aos percentuais da aposição óssea, grau de mineralização

e força de

cisalhamento (resistência a força de remoção por torque ou por tração), tanto em_estudo em
ossos longos como em maxilas, alem da monitorização de parâmetros clínicos e
radiograficos em estudos na cavidade oral.

Já os estudos em humanos tem geralmente se limitado ao controle de parâmetro
clinico e radiográfico assim como exames histológicos de eventuais implantes extraídos

em razão de fracassos.

Num estudo de osseointegração_de implantes_em_tibias e fêmur de_cobaias, BUSER
et al (1991) utilizaram implantes cilíndricos ocos com seis diferentes tipos de superficie
com o propósito de avaliar a influência dessas características na osseointegração.
Demonstraram uma correlação positiva entre o contato ósseo medular ao implante e a
crescente rugosidade obtida pelas_ diferentes topografias das seis diferentes superfícies
testadas. Histologicamente evidenciaram que as três superficies que mais rapidamente
receberam aposição de células &seas nos períodos avaliados ( 3 e 6 semanas)_ foram

respectivamente à superficie de_ hidroxia.patita e uma superficie alternativa jateada com

areia e atacada com ácido seguidas pelas já consagradas superficies de plasma de titânio.

WONG_et_al (1995) investigaram o efeito da topografia superficial de três diferentes

implantes (jateados com areia, atacados por ácido e revestidos com hidroxiapatita) quanto
resistência á. força de remoção por tração, assim como, o percentual de superficie em

contato com osso. Os implantes instalados em joelhos de cobaias, foram avaliados após 12
meses_In_situ Demostraram excelente correlação positiva (r2=90) entre a rugosidade da
superficie e a resistência à força de remoção por tração, além da superfície de hidroxiapatita
Ter_se_mostrado_ superior em_termos de contato osso-implante e a resistência à força, de
remoção por tração.

Com_o intuito de procurar a
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superfícies em termos, de

qualidade de contato ósseo, WENNERBERG et al (1998) compararam histologicamente
superfícies polidas e outras três _superfícies jateadas, apás_12 meses de implantação em

tibias de coelhos. As superfícies jateadas mostraram quantidade de contato ósseo superior,
tprido. as jateadas com particulas_de 75 um se destacado dentre elas.

Motivados por similar curiosidade cientifica, D'LIMA et al (1998) avaliaram
diferentes superficies de_ implantes cilindricas transmedulares_ em 60 coelhos. As
superficies testadas foram as texturizadas em forma de malha, com porosidade mediana de
40 um, jateadas com areia com rugosidade média de 18 um_e atacadas com 6 um, de

rugosidade em média. Através de microscopia de varredura, analisaram a porcentagem de
superficie em_contato com osso após_2, 6 e 12 semanas de implantação, evidenciando de

modo geral que as superfícies atacadas por ácido mostraram maiores médias de
osseoiniegra0o As três superfícies demostraram_resistência semelhante ao teste de tração
(resistência à força tensão para remoção) realizado_aos 12 meses.

Estudos histomorfométricos, comparam superficies TPS e SLA em mandíbulas de
cães, foi realizado por COCHRAN et al (1998) que analisaram os implantes transmucogos
em três tempos de reparação . três_meses após a osseointegração,_ (três meses após a

osseointegração) mais três meses de carga e três meses de osseointegração e mais 12 meses

de carga As diferenças foram importantes entre_o period() isento de_carga_ e o de 12 messe
com carga. As superficies SLA apresentaram mais contato com o tecido ósseo que 'os
implante TPS após os tris_meses_(SLA = 72,2 +/- 7,6; TPS_= 52,2_+/- 9,10,_p < 0,001). 0

mesmo ocorreu aos doze meses de carga, onde os implantes

SLA tiveram uma

porcentagem maior que os implante TPS (SLA = 71,6 +/- 6,6; TPS = 58,8 +1- 4,62 p <
0,001). Baseados nestes resultados sugeriram que a superficie SLA promove uma melhor
integração ejim contato ósseo mais rápido que as superficies TPS.

Já PEBE et al (1997), em estudo piloto optaram por estudar as diferentes superficies
de_implantes dentais através de testes de resistência à força por torque, buscando identificar
aquela que apresentasse maior percentual de contato osso-impante e correlacioná-las. Os
resultados desta investigação em animais demostraram que as implantes rosqueados de

titânio com superficies tratadas com ácido resistiram mais ao torque do que as lisas e
ateadas. No entanto, curiosamente, ao microscópio óptico, as superficies mostraram-se
comparáveis entre si quanto ao percentual de contato osso-implante contrariando a maioria

dos estudos similaKes.

Noutra experimento que avaliou a. força excrescida na remoção por torque, BUSER

et al (1998) comparam duas diferentes superficies: uma mista, polida e atacada com Acido
(Osseotite) e outra jateada com areia e atacada por acido (SLA), em cobaias_Apús 4, 8 e 12

semanas de cicatrização, foi aplicado teste de resistência ao torque para remoção dos
implantes para avaliação da força de cisalhamento (força necessária para desunião_ de duas

superfícies) da interface osso-implante. Concluíram que a força média de torção para
remoção do SLA_ foi de 75 % a 125 % maior do_ que para o Osseotite aos 3 meses de
cicatrização.

No ano seguinte em 1999, BUSER et al, novamente estudaram superficies SLA,
comparando-as as TPS e polidas como controle. 0 estudo em maxilares de cobaias mediu a
força de cisalhamento a torção da interface osso-implante das duas superficies. Os
resultados alcançaram diferenças estatisticamente significativas entre as superficies polidas
e_as_rugosas_(p_< 0,0_0001) vise •

el

- • .6 - -1 .6. valores médios de resistência ao

torque entre 0,13 e 0,26 N/m, enquanto que os valores para as outras superficies variaram
entre 1,14 e 1,56 N/m_Aos_4 meses, SLA apresentou-se mais_resistente_ ao torque para a
remoção do que as TPS e igualaram-se aos 8 e 12 meses. Teorizaram que a força de
cisalhamento de implantes de titânio_são significativamente influenciadas pelas suas

características de superficie.

Desta mesma forma em um_estudo realizado por LINS (2000) analisando o efeito da
hidroxiapatita reabsorvivel na cicatrizaçao óssea em implantes osseointegrados, corn
analise histológica ent tibias de coelhos por microscopia eletrônica de varredura

comparados à com urn grupo controle. Observando após 42 dias a evidência da aceleração
no processo de cicatrização_ óssea e arranjos lamelares mais compactos do grupo
experimental com hidroxiapatita. Demonstrando que a texturizaçao não so aumenta) a
resistência i forca de cisalhamento de acordo com a topografia da superficie como pode

também, dependendo do material de revestimento dos implantes, acelerar a resposta celular.

Como resultado de um estuda BRANEMARK et al (1977), estabeleceu-se um
rígido protocolo que, dentre inúmeros itens mandatários para a garantia do fenômeno da
osseointegraçAo_ressaltavam a necessidade de um_ perioda médio de cicatrizado de seis

meses, totalmente livre de carga mastigatória.

Com o advento das superficies_sugosas que favoreciam uma melhor a mais rápida

aposição óssea e implantes de diâmetro maior, vislumbrou-se a possibilidade da exposição

desses implantes as cargas mastigatória mais recentemente, culminado com implante de
carga imediata.

PIATTFIJJ et al,em_um_ estudo pilota em 1997, analisaram o efeito da carga

precoce (15 dias) sobre 24 implantes de titânio com superficie asperizada por plasma de
titan
s io instalados em_ maxilares de quatro macacos_ Puderam concluir que os implantes
carregados precocemente durante 8 a 9 meses, apresentaram taxas de contato ósseo de 67,2
% +/- 3,1% na maxila e 80,7 +/- 4,6 % na mandibula, suficientemente boas e similares,aos
implantes controle.

PIATTELII et at (1996), novamente em uma publicação, de_ casos clínicos,

mostraram evidências histológicas raras de implantes de sucesso resgatados de humanos
tanto por ra7iies_de fratura_cpmo_ por razões psicolágicas._Esses implantes TPS haviam sido

carregados prococemente aos dois meses e imediatamente. A análise destes materiais
revelou que, em ambos os

CASOS,

ao redor do implante havia osso lamelar compacto com a

presença de inúmeros sistemas de Havers e contato ósseo em 60 a 70 % da superficie. Com
auxilio de corante von Kossa, obtiveram_ainda que o osso era altamente_mineralizado.

0 mesmo grupo de PIATTELLI, et al em estudo subsequente de 1998, analisou as

reações teciduais ao redor de 48 implantes de_ superficie_ TPS_ que_receberam_ c arga
funcional imediatamente após a implantação em maxilares de macacos. Nove meses após a
implantação, osimplantes foram retirados ern blocos pro_cessados para_obtenção de lâminas

para serem analisadas por microscópio óptico por luz normal e polarizada. A análise
histomorfométrica_demonstrou que, nos_ implantes testes _o percentual de contato ossoimplante foi de 67,3% +/- 7,6% na maxila e 73,2 % +/- 5,9% na mandíbula, nos implantes
controle os percentuais foram respectivamente, 54,5% +/- 3,3 % e 55,8 % +/- 6_5%.
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Concluíram que o percentuaLde_contato _asso-implante foi_ si .nifirativamente maior io

grupo teste que no grupo controle (p < 0,01) e que nenhuma interposição de tecido
conjuntivo foi detectada.
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!osidade superficial de

implante favoreceu a adesão de osteoblastos, sua diferenciação e a produção de matriz
extracehilar resultando_ em maior contato_osso-implante, contato este_que_ foi alcançado

mais rapidamente, e resultou em maiores forças necessárias para removê-los por torque.
Essas características _ das sup_erficies rugosas poderão_seduzir_ o tempo_necessário para a
colocação dos implantes em função, possibilidade que já vem sido testada em estudos
recentes Assim_como, melhorar o prognóstico para implantes colocados em areas com

tecido ósseo menos denso, ou ainda em Areas de reconstrução óssea como demostrado por
LIMA (1999), que verificou maior percentual de contato osso-implante para a superficie de
plasma de titânio em osso regenerado, quando comparados A superficie de titAnio lisa.

_vmscussiio

Comparando os diversos tipos de topografia superficial que podemos encontrar mos
implantes osseointegrados_e a influência da_qualidade da interaçAo entre o tianio e o tecido
ósseo que tem sido investigada com certa extensão, uma vez que a exata relação entre as
condições_de_superficie e o comportamento_ biológico ainda permanece de certa_ forma

obscura, podemos encontrar uma concordância no beneficio de alterar as características da
suprficie de implantes_osseointegradasJUNS 2000).

A qualidade da superficie dos implantes e um dos seis fatores descritos por
ALBREKTSSON etaL(2002)_no_processo de melhoria na cicatrização_e_conseqüentemente

na osseointegração. Sendo o plasma spray a superficie mais comum encontrada para alterar
a topografia_de superficie 0 plasma spray eusado_na aplicação tanto de_uma superficie de
titânio como de hidroxiapatita, produzindo uma superficie com partículas que variam de '10

a.40 para _o titânio e 50 a.70 para a hidriapatita_Asugosidade_prodlizida depende de alguns
fatores como o tamanho das partículas utilizadas, a velocidade de impacto das partículas, a
temperatura e a distância que_as_particulas_ percorrem antes de atingir a superficie dos

implantes. A rugosidade produzida para o plasma spray de titânio encontra-se em 1,82 um,
e para o spray de hidroxiapatita 2, 94 um.

0 jateamento de partículas sobre a superficie pode ser utilizado de outras formas

através do_ uso de_ p_articulas_de óxido_ de_aluminio au. óxido_ de titânio, a rugosidade
produzida torna-se irregular com a formação de picos e vales variando de 1,16 a 1,2 para
oxido de alumínio, e 1,94 a2,20_para oxido de titânio.

Recentemente uma nova superficie foi introduzida no mercado. Baseia-se na
alteração da topografia superficial_com o uso de um jaieamoento com partículas de areia e

um_posterior ataque ácido (SI A) Esta superficie produzida contém macroalterações e
microalterações. Mostrando em estudos que a resistência ao teste de cisalhamento
aumentou assim como_o contato_osseo entre_a_superficie de_ implante e o tecido ósseo
chegou a valores entre 60% e 70%.(BRUNETTE et al, 1999)

Fin um estudo realizado por I ,ARSSON C et al em 7001,_e_porkIENRY_et al
em 2002, para avaliar a força de remoção ao torque de implantes com superficie tratada
com_oxido de titinio comparada com superficie usinadasem mandibulasle_cachorros após
10 semanas de implantação, observara, que para os implantes de superficie tratada à força
de_remoção
" ao torque_ chegava_a_97 Nem, enquanto que para o grupo_ controle estava entre
58 Ncm.

ALBREKTS_S_ON_ et al (2002),_também avaliando_a força de remoção ao torque de
implantes com superficie tratada com oxido de titânio, compactada a superficie lisa 'de
implantes instalad.os en:t_mandibulaa_de_coelhos após um_periodo de cicatrização de 10

semanas, observaram um aumento na resistência a torção de 36 %.

Em uma medir,,Ao_de estabilidade ern implantes_de titânio dupla, rosca com superficie

lisa ou de óxidos, avaliada através de análise de freqüência de ressonância em mandíbula de
cachorros_em três_estágjos Inicio da_implantação, após_ três semanas e apos 6 semanas,
mostra que o aumento da rugosidade da superficie não influenciou negativamente na
estabilidade primário dos implantes E apos três semanas de cicatrização encontraram um

aumento significativo da estabilidade dos implantes, que mantivesse após seis semanas de
osseointegrac,A0 Mostrando que os implantes corn alteração na topografia de superficie
podem ser usado em carga imediata sem perda da estabilidade inicial.

Fm 1999, BUSFR et al,novamente estudaram_superficies_SLA,_comparando-as as
TPS e polidas como controle. 0 estudo em maxilares de cobaias mediu a força de
eisalhamento a torção da interface osso-implante das dims superfícies Os resultados

alcançaram diferenças estatisticamente signi fi cativas entre as superficies polidas e 'as
rugosas (p_< 0,00001). Teorizaram que a força de_cisalhameato_de_implantes de titArlio são
significativamente influenciadas pelas suas características de superficie.

Não podemos deixar de notar_a_dificuldade_era analisaras publicações em geral,

para estabelecer parâmetros comparativos entre os estudos devido A falta de caracterização
das siiperflcies testadas e ao desconherimento das reações celulares eieciduais as diversas
modificações da superficie possíveis. E importante esclarecer que as superficies rugosas

não são iguais entre sie

,

por conseqüência_ novas siiperficies não responderam

necessariamente como aquelas que já tem comprovada eficiEncia_

4_CONCI.LIS AO_

Com uma ampla revisão de literatura podemos observar a importância da textura
das superfície dos implantes napapel da_osseointegração_e a construção final de um estado

da arte almejado.
Avaliando_ a histologia óssea com a deposição de ferido Osseo sobre as superficies

dos implantes osseointegrados ocorre independente destas serem polidas ou texturizadas

Sendo as_superficies textitriZadas possuam uma contribuição para_ otimi7nr o
percentual de contato implante tecido ósseo, aumentando a Area que permaneceria em
contato direto com o tecido ósseo.

As superficies TPS SLA e HA apresentam, contato com o osso neoformado em
,

tempo mais curto do que as superficies lisas. Podendo nestes casos diminuir o tempo de
cicatri7nao para dar inicio it confecção da_pratese

As características das superficies texturizadas (promovendo maior contato ossoimplante e favorecendo

contatos mais_ rapidamente) permitem_ que

es implantes

osseointegrados com estas superficies recebam cargas funcionais mais precocemente e
favorecem_seu_prognastico wand° aplicado& em tecido& osseos pouco compactos, ou e

osso regenerado.
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