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RESUMO
Em implantações imediatas, é comum que haja deiscências entre osso e implante. Para
saná-las, usam-se técnicas de regeneração óssea dirigida, notadamente aplicação de
materiais de preenchimento e de barreiras epiteliais. Assim, este trabalho objetivou
estudar, através de uma revisão bibliográfica, o uso de materiais de preenchimento e de
barreiras epiteliais em implantações imediatas. Investigaram-se quais tipos de barreiras e
materiais de preenchimento são atualmente usados, suas vantagens, desvantagens,
indicações e contra-indicações. Investigou-se também o uso de barreiras associadas a
materiais de preenchimento. Nos estudos revisados, o material mais comumente usado
como barreira são as membranas de PTFE-e. Usam-se também membranas de colágeno e
membranas poliláticas, entre outros materiais. As membranas oferecem como principal
vantagem o ganho ósseo proporcionado. Entretanto, também podem favorecer processos
inflamatórios quando expostas. 0 material de preenchimento mais freqüentemente citado é
o osso liofilizado desmineralizado (DFDBA). Alguns trabalhos também mencionam
hidroxiapatita, osso autágeno, tricálcio fosfato, entre outros. Os materiais de
preenchimento apresentam como principais vantagens a manutenção de um espaço sob a
membrana e a estimulação da neoformação óssea. Contudo, ha ainda controvérsia com
relação a sua real eficiência.

ABSTRACT
Dehiscences between bone and fixture are common in immediate implants. To correct them,
guided bone regeneration techniques are used, specially application of filling materials and
epithelial barriers. Thus, this work aims to examine, by means of a bibliographical review,
the use of filling materials and epithelial barriers in immediate implants. The study
investigates which types of barriers and filling materials are currently used, their
advantages, disadvantages, indications, and contraindications. The use of barriers
associated to filling materials is also investigated. In the works reviewed, e-PTFE
membranes are the material most commonly used as epithelial barriers. Collagen
reabsorbable membranes, polilactic membranes, and other materials are also used.
Membranes offer as chief advantage the increase in bone gain. However, they can also
favour inflammatory processes when exposed. Demineralized freeze-dried bone alograft
(DFDBA) is the filling material more frequently mentioned in the studies revised. Some
works also mention hidroxiapatite, autogenous bone, tricalcium phosphate, among others.
Filling materials present as main advantages the maintenance of a space under the
membrane and the stimulation of bone neoformation. However, there is still some
controversy as to their actual efficiency.
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1 INTRODUÇÃO

Até o inicio dos anos 80, os protocolos estabelecidos pelo Dr P. I. Branemark e

colaboradores determinavam uma espera de cerca de seis a doze meses (WERBITT e
GOLDBERG 1992, p. 215; NOVAES e NOVAES JR 1995, p. 609), a partir da extração,
para inserção de um implante endosseo no mesmo local. Esse era o tempo necessário para
preenchimento do alvéolo edêntulo com osso neoformado. As primeiras semanas dessa
espera permitiam também que tecido gengival se formasse sobre a crista alveolar.

Assim, não havia necessidade de preencher

o

alvéolo

com materiais que

favorecessem a formação de osso novo, porque não havia nada a fixar. 0 coágulo resultante
da extração ocupava o espaço deixado pela raiz extraída e, aos poucos, era substituído por
tecido ósseo. Também não havia dificuldade em garantir que o sitio de inserção do
implante ficasse isolado da cavidade oral, uma vez que a gengiva formada sobre a crista
alveolar preenchia perfeitamente tal necessidade.

Com o advento das implantações imediatas, houve uma mudança drástica nesse
quadro. Como os implantes, obviamente, jamais têm o mesmo formato das raizes extraídas,
ficam espaços entre o implante e o osso alveolar que devem ser preenchidos com osso
(EVIAN e CUTLER 1994, p. 201). No caso de vãos muito grandes, é preciso "auxiliar" o
organismo nessa tarefa, preenchendo o vão com materiais que vão favorecer a formação de
osso. Estes recebem a denominação geral de materiais de preenchimento, e incluem a
hidroxiapatita, o osso medular desmineralizado liofilizado e moído (DFDBA 1 ) e o osso
aut6geno, entre outros. Os materiais de preenchimento, além de favorecer a formação de

osso novo, servem também para evitar que o tecido gengival invagine para o vão entre o
implante e osso (CORN ELINI et al. 2000, p. 432).

Entretanto, os uso de materiais de preenchimento pode não ser suficiente para
evitar que as células epiteliais interfiram com a cicatrização e neoformação de tecido
Do inglês demineralized freeze-dried bone alograft. Em alguns trabalhos, aparece a sigla DFDB para o
mesmo material.
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ósseo. Então, torna-se necessário utilizar algum tipo de recurso para isolar cuidadosamente
o implante (ou a porção dele que fica inserida, no caso das implantações transmucosas) da

cavidade oral. Isso é especialmente necessário no caso de pré-molares e molares, dentes
com grande dimensão buco-lingual ou buco-palatal, ou no caso de grandes defeitos ósseos.
Dai o uso de membranas, as chamadas barreiras epiteliais, com essa função.

HA membranas de materiais não

reabsorviveis,

como o politetrafluoretileno

expandido (PTFE-e), ou reabsorviveis, como o colágeno, tendo essas últimas a vantagem de
dispensar a retirada, facilitando o procedimento cirúrgico. Além de evitar infecções em
volta do implante, as barreiras servem também para guiar a regeneração dos tecidos,
prevenindo a invaginação to tecido epitelial para o interior do alvéolo (v. Fig. 1).

Figura 1

—

Exemplo de uso de membrana para proteger implante.

Segundo Nyman et aL 1990, esse conceito de "regeneração tecidual guiada"
baseia-se no principio de que diferentes tipos de células têm diferentes taxas de migração.
- m um obstáculo mecânico que evita que células do tecido
Assim, as membranas op 6
indesejável entrem na Area em cicatrização. E isso permite que a Area seja ocupada por

células que tenham a capacidade de regenerar o tecido desejado. No caso desse estudo,
tecido ósseo.

A formação de osso novo dá-se, segundo Mulatinho e Taga 1996, por dois
mecanismos, osteocondução e osteoindução. 0 primeiro consiste na "proliferação de células
osteoprogenitoras no osso lesionado e a migração das células formadas para o espaço da
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lesão (...) com subseqüente deposição de tecido ósseo" (p. 14). 0 segundo mecanismo

consiste na diferenciação de células mesenquimais indeferenciadas, existentes no local da
lesão, que, sob o estimulo adequado transformam-se em células osteogesnicas. Segundo os

autores, a matriz óssea bovina liofilizada, desmineralizada, submetida a extração de
antígenos e liofilizada (Osseobond) apresenta atividade ostoindutora, devido a presença de

BM P's (proteínas morfogenéticas ósseas). Por outro lado, tanto a matriz óssea liofilizada
quanto a hidroxiapatita reabsorvivel (Biohapatita) apresentam, ainda segundo Mulatinho e
Taga 1996, atividade osteocondutiva.

Tanto materiais de preenchimento como membranas não são de uso compulsório.
Quando o vão entre o dente e o implante é pequeno, como no caso das implantações em
dentes anteriores, normalmente se dispensa o uso de materiais de ROD, ainda que eles
possam eventualmente ser usados, como no caso ilustrado abaixo (Fig. 2-4). Quando se
opta pelo uso de materiais de preenchimento, várias possibilidades de escolhas simples ou
combinadas se apresentam. Até agora não se definiu qual alternativa se mostra mais

prática e eficaz (FUGAZZOTTO 1999, p. 457).

Figura 2 — Aspecto de um alvéolo de extração de incisivo lateral superior.
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Figura 3 - Implante inserido no alvéolo, com espaço significativo entre osso e implante.

Figura 4

-

Implante recoberto com parafuso de cicatrização; espaço osso-implante
preenchido com partículas de osso autógeno.

Da mesma forma, nos dentes anteriores, devido à pequena dimensão, normalmente

se dispensa o uso de membranas. No caso de dentes de maior dimensão, alguns autores
prevêem o uso de membrana (SCHWARTZ-ARAD et al. 2000, p. 840), enquanto outros
rejeitam sua utilização, argumentando que as membranas favorecem a contaminação do
alvéolo. Também não há consenso sobre qual tipo de membrana oferece melhores
resultados (FUGAZZOTTO 1999, p. 457).
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Em vista dessas

indefinições,

necessário

torna-se

investigar vantagens

e

desvantagens, indicações e contra-indicações de membranas e materiais de preenchimento.

É preciso também examinar que recursos são mais apropriados em dadas condições.
Assim, este trabalho tem como

•

OBJETIVO GERAL:

investigar os uso de membranas e materiais de preenchimento em implantações
imediatas.

E como

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, tem se:
-

estudar quais os tipos de membranas atualmente usadas em

implantações

imediatas, suas vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações;

•

estudar quais os materiais de preenchimento atualmente usados em implantações
imediatas, suas vantagens, desvantagens, indicações e contra-indicações;

•

estudar as vantagens, desvantagens,

indicações e contra-indicações de se

utilizarem combinações de materiais de preenchimento com membranas em

implantações imediatas.
0 estudo deverá responder As seguintes de pesquisa QUESTÕES DE PESQUISA:

•

Quais são os tipos de barreiras epiteliais atualmente usadas nas implantações
imediatas?

•

Que vantagens / desvantagens elas proporcionam?

•

Em que situações seu uso é indicado?

•

Há alguma contra-indicação a seu uso?

•

Quais são os materiais de preenchimento atualmente em uso nas implantações

imediatas?
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•

Que vantagens / desvantagens esses materiais proporcionam?

•

Em que situações o uso de materiais de preenchimento é indicado?

•

Há alguma contra-indicação a seu uso?

•

Que resultados são obtidos ao se combinar o uso de barreiras epiteliais e
materiais de preenchimento nas implantações imediatas?

Para atingir os objetivos propostos e buscar respostas para as questões de pesquisa
formuladas acima, será adotada como

METODOLOGIA a pesquisa bibliográfica. Serão

utilizados como fontes bibliográficas

livros sobre

implantologia oral

português ou inglês, publicados em periódicos especializados.

e artigos, em
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2 REVISÃO

DE LITERATURA

Neste capitulo, inicialmente apresentam-se as vantagens, desvantagens, indicações e
contra-indicações da implantação imediata. Depois, faz-se uma descrição geral dos
procedimentos clínicos para implantação imediata. Em seguida, apresentam-se vários
estudos em que se utilizaram membranas e/ou material de preenchimento em implantações
imediatas.

2.1

A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA

A técnica da implantação imediata oferece uma série de vantagens em relação A
implantação postergada. Constantino 1991, p. 36, mostra como vantagens da implantação
imediata, entre outras, menor número de procedimentos cirúrgicos, menor tempo de
tratamento, menor custo, menor perda óssea por reabsorção, maior motivação do paciente.
Paganini 1999 (p. 1), apresenta vantagens semelhantes:
(...) eliminação do tempo de espera pela cicatrização do alvéolo,
menor número de cirurgias, redução do tempo sem uso da prótese,
redução do custo do tratamento e preservação da altura e espessura
óssea alveolar, permitindo a colocação de um implante com
comprimento, largura e angulação melhores.

Entretanto, a técnica também apresenta algumas desvantagens

e limitações.

Constantino (op. cit., p. 36-37), apresenta como desvantagens:
1. Aumenta-se, em muitos casos, a dificuldade na instalação dos
implantes — perfura 00 e introdução.
2. Os procedimentos de sutura e coaptação tornam-se muito
importantes, inviabilizando-se, em implantes de interface óssea,
quando existe pouco tecido mole.
3. 0 desenho e as dimensões do alvéolo podem dificultar a
estabilização imediata necessária a todo e qualquer implante.
4. Apesar da baixíssima incidência,
operatório a ocorrência de alveolite.

pode-se associar ao Os(...)
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Já Mathys 1998 (p. 20) atribui A implantação imediata as seguintes desvantagens:

Fechamento mais difícil dos tecidos moles, porque há uma abertura
nos tecidos gengiva/s.
Risco de infecção se a área tiver infecções preexistentes (por
exemplo, infecções endoc/ônticas).
Quase sempre necessidade de regeneração óssea dirigida (ROD),
aumentando o custo do procedimento e tornando-o significativamente mais dependente da habilidade técnica.
Colocação do implante mais delicada, uma vez que a estabilidade
inicial freqüentemente precisa ser obtida com uma quantidade
limitada de osso apicalmente ao alvéolo.

Em vista dessas desvantagens,

o

autor alista algumas

contra-indicações

A

implantação imediata:

Dentes com infecção severa.
Dentes com grande dimensão buco-lingual, uma vez que isso
complica o fechamento dos tecidos moles (especialmente os
bictispides maxilares e os molares são difíceis de fechar).
Dentes com osso inadequado apicalmente ao alvéolo (exceção: colocação do implante no septo dos molares mandibulares ou na parede
lateral do alvéolo, se essa localização for desejável. (op. cit., p. 20)

Schwartz-Arad e Chaushu (apud CARDOSO 2000, p. 17) também apresentam
algumas situações em que a implantação imediata é contra-indicada:
a) presença de pus;
b) falta de osso além do ápice;
c) proximidade de estruturas anatômicas: seio maxilar, cavidade
nasal, forame incisivo, canal mandibular e forame mentoniano;
d) impedimento da condição clinica do fechamento primário da
ferida.

2.2

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Na decisão sobre utilizar a técnica da implantação imediata, vários fatores devem
ser levados em consideração: posição do dente extraído, qualidade e quantidade óssea,
presença de infecção, causa da perda dental etc. Spiro et al. 1994, p. 313, recomendam

Bait

ups
ore c„

(.3 s

C

r.

r
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que primeiramente se obtenha a história médica e dental do paciente, que deve ser
complementada com estudos radiográficos do tipo panorâmico e periapical. Segundo os
autores, o primeiro aspecto a ser considerado é a qualidade e quantidade ósseas. Como a
radiografia panorâmica apresenta uma distorção que pode chegar 25%, os autores
recomendam a confecção de guias cirúrgicos com esferas metálicas de tamanho conhecido
para calcular matematicamente as dimensões reais. Para uma boa estabilização primária
do implante, é preciso que haja pelo menos 3 a 4 mm de osso entre o ápice dentário e o
seio maxilar ou o nervo mandibular (op. cit., p. 314).

Cardoso 2000 propõe a seguinte seqüência de tratamento: A terapia com
antibióticos deve ser iniciada ainda no pré-operatório e continuada no pós-operatório. No
pós-operatório, uso de analgésicos por quatro dias e bochecho com clorexidine por 10 dias.
Na extração, é necessário tomar bastante cuidado para limitar a um mínimo a perda óssea;
dentes multi-radiculares precisam ser seccionados e as raizes remanescentes extraídas uma
a uma com luxação mesiodistal. Depois da extração, é preciso curetar cuidadosamente o
alvéolo, para retirada dos restos de ligamento periodontal. Deve ser feita osteotomia de
forma a permitir a inserção do implante até 3 a 5 mm além do ápice. Nos dentes multiradiculares, o implante deve ser inserido no osso interseptal. A porção coronal do implante
deve ficar de 0 a 3 mm abaixo da linha da crista alveolar, para preservação das corticais
vestibulares. Para preenchimento do vão entre o implante e as paredes circundantes do
alvéolo, Cardoso diz existir uma variedade de materiais, que incluem osso desidratado
congelado desmineralizado, osso autógeno e hidroxiapatita, mas não informa qual desses
materiais apresenta melhores propriedades. Quanto ao uso de membranas, o autor trata de
sua função (facilitar a formação de coágulo, impedir o contato do tecido de união com o
implante, impedir a proliferação apical do epitélio), mas não diz em que condições devem
ser usadas. Para fechamento primário da ferida Cardoso diz que há quatro tipos de incisões
atualmente em uso, que apresentam resultados semelhantes:
-

incisão periostal relaxante e incisões verticais para que haja
mobilidade suficiente do retalho;

-

retalho buco-rotacional;
tecido de união posicionado sob as margens existentes da ferida;

-

enxerto gengival aut6geno (CARDOSO 2000, p. 24).
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Tolman e Keller 1991 também recomendam extração do dente da maneira mais
atraurnática possível, para preservar o contorno ósseo do alvéolo e evitar procedimentos

adicionais para remoção de restos de raizes fraturadas e remoção completa do ligamento
periodontal. Também enfatizam o controle de infecções periodontais e periapicais, antes da
extração e inserção, e o fechamento cuidadoso da ferida, garantindo que a sutura fique
hermética e sem tensão. Aconselham ainda que se estenda a remoção de osso até toda a

profundidade do alvéolo, para permitir contato de toda a circunferência do implante, e
quando possível, envolver também a cortical mandibular inferior ou do fundo do seio
maxilar, para melhor fixação primária.

Parel e Triplett 1990 também recomendam envolver o osso cortical inferior (na
mandíbula), caso o osso medular não seja suficientemente denso para permitir uma boa
fixação; se isso não for possível, aconselham o uso de implantes auto-roscáveis.

A não ser que se pretenda uma inserção com carga imediata, que foge ao âmbito
deste estudo, é preciso aguardar alguns meses após a inserção, até que se dê a
osteointegração do implante, para aplicação de carga oclusiva. 0 protocolo de Branemark

(BRAN EMARK et al. 1977) recomenda que se aguarde de três a quatro meses antes de
aplicar carga a implantes inseridos na mandíbula. Para a maxila, o tempo previsto é de
cinco a seis meses.

Enquanto não se aplica carga aos implantes, para evitar os inconvenientes
funcionais e estéticos do edentulismo, é padrão utilizar-se próteses provisórias. Se o
paciente já é usuário de uma prótese, Krump e Barnett 1991, recomendam que essa seja
aproveitada para uso como prótese provisória. Segundo Cardoso 2000, "sem exceção, a
literatura defende a colocação da prótese num período não inferior a duas semanas depois
de realizada a cirurgia do implante" (p. 25). Além disso, recomenda-se dieta leve e uso da
prótese somente em circunstâncias que o exijam, de forma a evitar trauma oclusal, que

prejudica a osteointegração.

Após o tempo reservado a osteointegração do implante, realiza-se a cirurgia de
segundo estágio. Esta consiste em realizar uma incisão para expor o implante, retirar o
parafuso de cicatrização e instalar o abutment, sobre o qual será instalada a prótese
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permanente, cimentada ou fixada por meio de parafusos. Somente após a cicatrização
dessa segunda incisão é que a prótese permanente pode ser instalada.

Também é possível realizar implantações imediatas transmucosas, isto 6, deixando
um abutment exposto na cavidade oral. Hammerle et al. 1998 relatam um estudo clinico
em que isso foi feito. 0 procedimento básico de extração e inserção é o mesmo descrito
anteriormente, com a diferença que o fechamento dos tecidos moles se deu não cobrindo o
implante, mas em torno dele. Para garantir um bom isolamento da porção do implante
inserida no alvéolo, uma membrana de PTFE-e foi cuidadosamente ajustada em torno do
pescoço do implante. A membrana estendia-se por 2 ou 3 mm por sobre as paredes do

alvéolo. Por sobre a membrana, foi feita a sutura do retalho mucoperiostal, também
cuidadosamente ajustado ao pescoço do implante. Como descrito anteriormente para a

implantação submersa, também se fez terapia com antibióticos e bochechos com
clorexidine. Contudo, devido ao maior risco de infecção e A impossibilidade de remover a
placa por meio de escovação, o uso do antisséptico se estendeu por três semanas e também
foi utilizado um gel de clorexidine.

Como os abutments ficaram expostos, a principio não seria necessária uma cirurgia
de segundo estágio no caso das implantações transmucosas, o que representaria vantagem
em relação à implantação submersa. Entretanto, no estudo de Flammerle et al. 1998, foi

utilizada uma membrana não reabsorvivel. E para removê-la foi preciso realizar incisões e
rebater os retalhos, que voltaram a ser suturados. Assim, também foi necessário aguardar
mais uma semana para retirada das suturas e conclusão dos procedimentos protéticos.

2.3

ESTUDOS CLÍNICOS E EXPERIMENTAIS

Nesta seção do trabalho são revisados artigos que relatam estudos experimentais ou
clínicos relacionados ao uso de membranas e materiais de preenchimento, isoladamente ou
de forma combinada. Objetiva-se buscar respostas para as questões de pesquisa propostas.
Inicialmente, revisam-se trabalhos que tratam apenas do uso de membranas, depois aqueles
que tratam de membranas associadas a materiais de preenchimento. Obviamente, as
membranas e os materiais de preenchimento não são usados apenas em
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imediatas. Entretanto, por questões de limitação da abrangência da pesquisa, serão
revisados apenas artigos que tratem do uso desses recursos associados a implantes

imediatos.

2.3.1 USO DE MEMBRANAS

Nyman et al. 1990 relatam dois estudos de caso em que se utilizaram membranas
de PTFE. Num dos casos, a membrana foi utilizada em combinação com implantação
imediata em um segundo premolar mandibular, em uma paciente de 70 anos. No segundo
caso, a membrana foi usada em uma paciente de 22 anos para corrigir uma reabsorção

óssea severa, também na posição do segundo pré-molar mandibular, para permitir a
inserção de um implante. Em nenhum dos casos foi utilizado material de preenchimento.
Em ambos os casos, obteve-se boa regeneração do osso e sucesso na implantação.

Celletti et al. 1994, num estudo com cães, compararam a eficiência entre
membranas de PTFE-e e membranas de titanio. Quatro cães tiveram os pré-molares
mandibulares P3 e P4 seccionados e extraídos. Com brocas, foram preparadas deiscências
de pelo menos 6 mm na parede bucal dos alvéolos. Em seguida, foram inseridos 4
implantes de 10 mm na mandíbula de cada cão, deixando-se um número variável de roscas
expostas. Depois 6 implantes foram recobertos com membranas de PTFE-e e outros 6
receberam membranas de titânio. Quatro implantes (grupo de controle) não receberam
membranas.

Após 14 semanas, foram tiradas radiografias e fez-se a reentrada em 13 dos sítios
de implante. As membranas foram removidas e fizeram-se as medidas para avaliar o ganho

ósseo. Depois os animais foram sacrificados e os implantes foram removidos em bloco. Nos
três alvéolos que não foram reabertos, fez-se a retirada em bloco dos implantes e de todos
os tecidos circundantes, juntamente com as membranas.

Depois de três semanas, todas as membranas de titânio e metade das de PTFE-e
estavam ligeiramente expostas. No grupo de controle, 3 dos 4 parafusos de cobertura
estavam um pouco expostos. Depois de 6 semanas, mais uma membrana de PTFE-e ficou
exposta. Até o final do estudo nenhuma membrana teve que ser retirada, mas havia sinais
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de inflamação em torno de todas as membranas expostas. Na reentrada, as membranas
expostas foram facilmente removidas, enquanto que aquelas que não ficaram expostas
encontravam-se bastante aderidas ao osso subjacente. Nos locais em que membranas
ficaram expostas, formou-se um tipo de tecido conjuntivo frouxo que recobria as roscas.

Nos alvéolos com membranas de PTFE-e, o ganho ósseo médio foi de 2,1 mm;
naqueles com membranas de titanio, 0,8 mm; nos alvéolos de controle, 2,9 mm. Os autores
concluem que o fator determinante para o ganho ósseo menor nos alvéolos com membrana
tenha sido a exposição das membranas. Concluem também que as membranas de titanic
ficaram expostas com mais facilidade porque, pelo fato de serem duras e não porosas, o
que provoca insuficiente irrigação sangüínea do retalho.

Evian e Cutler 1994 relatam quatro casos clínicos em que se utilizaram enxertos
gengivais autógenos como barreiras epiteliais em implantações imediatas. A técnica

envolveu a obtenção de um enxerto de mucosa mastigatória a partir da tuberosidade ou do
palato. Esse enxerto foi então utilizado para recobrir o alvéolo e o implante, de forma a
evitar a invaginagão do tecido epitelial. Para garantir suprimento de sangue para o enxerto
e evitar sua necrose, realizou-se um procedimento cirúrgico delicado: Retirou-se todo o
epitélio das bordas do enxerto, que foram inseridas sob o tecido conjuntivo dos retalhos

rebatidos. Os autores afirmam que a técnica não apresenta os inconvenientes do uso de
membranas de colágeno, sujeitas a rejeição pelo organismo, nem das de
favorecem as

infecções.

Entretanto,

Paganini 1999

PTFE-e, que

apresenta pelo menos duas

desvantagens consideráveis. A primeira é a criação de uma outra ferida cirúrgica no ponto
de onde o enxerto é obtido. A segunda é que há a possibilidade de necrose do enxerto,
aumentada quando o mesmo 6 usado para recobrir uma membrana. Por isso a autora
recomenda que não se use enxertos gengivais autágenos livres associados a membranas.

Becker et al. 1994a utilizaram barreiras de PTFE-e em implantações imediatas em
49 alvéolos (33 na maxila e 16 na mandíbula) de 49 pacientes. Não foram utilizados

materiais de preenchimento ósseo. Vinte e nove membranas não apresentaram problemas
até a cirurgia de segundo estágio (em média 209 dias depois da inserção). As outras 20
membranas foram retiradas, em média, 84 dias após a colocação. Quatorze delas foram
removidas por exposição prematura e as outras 6 por infecção ou inflamação excessiva.
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A taxa de sobrevivência dos implantes na cirurgia de segundo estágio era de 93,9%,
com perda de 3 implantes. Até um ano após a aplicação de carga aos implantes não houve
mais perdas. Naqueles alvéolos em que a membrana pode ser mantida até

o segundo

estágio cirúrgico, houve ganho ósseo significativo. Por outro lado, naqueles alvéolos em que
a membrana precisou ser retirada prematuramente, não houve ganho ósseo.

Todos os implantes perdidos haviam sido instalados em pacientes que, após a
extração, ficaram completamente edêntulos e usavam próteses. Aparentemente, a borda
das próteses provocou perfuração nas membranas, o que resultou em infecção bacteriana,
inflamação e mobilidade dos implantes. Em vista disso, os autores recomendam que os
pacientes que usem próteses devam abster-se de utilizá-las, pelo menos, durante as três
semanas seguintes à inserção.

Becker et al. 1994b estudaram o uso de barreiras de PTFE-e em implantações
imediatas em cães. Foram inseridos 24 implantes em alvéolos com deiscências bucais, nas
maxilas de 4 cães, nas posições P2, P3 e P4. Foram preparadas deiscências de 4 mm de
largura por 4,3 mm de profundidade, em média. Os alvéolos foram separados em seis
grupos: Grupo 1 (n=6) — receberam membrana por sobre o implante e foram deixados
cicatrizar por 3 meses; Grupo 2 (n=6) — idem, porém sem cobertura de membrana;
Grupo 3 (n=4) — receberam membrana, cicatrizaram por três meses e foi aplicada carga,
por meio de próteses, durante 6 meses; Grupo 4 (n=4) — idem, porém sem membrana;
Grupo 5 (n=2) — receberam membrana, que foi retirada após 3 meses e ficaram recobertos
por mucosa durante mais 6 meses; Grupo 6 (n=2) — não receberam membrana, foram
expostos aos 3 meses, novamente fechados e deixados cicatrizar por mais 6 meses.

Aos 3 meses, os 6 alvéolos do Grupo 1 (recobertos com membrana) apresentavam
um ganho ósseo de 3 mm, estatisticamente superior ao do Grupo 2 (sem membrana) em
0,4 mm. Os implantes do Grupo 3 (com membrana), que tinham um defeito ósseo com
profundidade média de 5,1 mm no momento da inserção, tiveram um ganho significativo,
passando o defeito para 0,5 mm de profundidade, em média, aos 3 meses, quando se fez a
conexão dos abutments e a aplicação de carga. Entretanto, após 6 meses de carga, o
defeito era de 3,1 mm. Os implantes do Grupo 4 (sem membrana) tinham um defeito inicial
de profundidade 4,4 mm em média. Aos 3 meses, na conexão do abutment, esse defeito era
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de 4,5 mm. Esse mesmo valor médio foi encontrado após os 6 meses de carga. Os alvéolos
do Grupo 5 (com membrana), que não receberam carga, tinham uma profundidade média
de defeito de 1 mm após os 6 meses sem carga. Já os do Grupo 6 (sem membrana), como
os do Grupo 4, também não tiveram ganho óssea, ficando com um profundidade final de
defeito de 4,2 mm, em média.

0 estudo conclui que o uso de membranas favorece a neoformação óssea e que o

osso recém-formado precisa de uma maior tempo de cicatrização sem carga. A densidade
do osso novo ainda é muito baixa aos 3 meses, o que favorece a reabsorção óssea sob
carga.

Chen e Dahlin 1996 estudaram o uso de membranas de PTFE-e em combinação
com enxertos subepiteliais de tecido conjuntivo. Foram extraídos 24 dentes de 22 pacientes
por diversas razões (fratura de raiz, reabsorção radicular, etc.). Todos os dentes foram
extraídos da maxila anterior. Foram inseridos implantes Branemark imediatamente após a

extração. Para recobrir os implantes foram utilizadas membranas de PTFE-e. Sobre as
membranas foram aplicados enxertos de tecido conjuntivo subepitelial, obtidos a partir da
mucosa palatal. Todos os pacientes receberam próteses provisórias, totalmente apoiadas
nos dentes adjacentes, de forma a evitar trauma nos implantes.

As membranas foram retiradas de 4 a 6 meses após a cirurgia de inserção. Houve
cicatrização normal em quase todos os casos. Em apenas dois alvéolos houve complicações.

Em um caso, a membrana ficou exposta 6 semanas após a inserção e foi removida. No
outro caso, o enxerto não se incorporou e foi retirado 10 dias depois da cirurgia de
inserção. Em todos os casos em que a membrana permaneceu instalada, houve formação

suficiente de osso para garantir a estabilidade dos implantes e permitir a aplicação de
carga.

Os autores concluem que a

técnica é viável. Entretanto, apontam duas

desvantagens: Aumenta-se o desconforto ao paciente, porque se cria uma ferida cirúrgica
adicional no palato; não é possível obter enxertos para recobrir mais que dois dentes

anteriores, o que limita o número de alvéolos que podem ser tratados simultaneamente.
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Piattelli et al. 1996 estudaram a formação de osso nos interstícios de membranas

de PTFE-e usadas em procedimentos de regeneração óssea dirigida (ROD). As membranas,
instaladas em dez pacientes, foram removidas 6 meses depois e submetidas a exame
histológico

e

microscópico.

Encontraram-se poucos

fibroblastos

e

muitas

células

mesenquimais em quase todas as membranas. Em alguns casos, havia osso neoformado

junto A superfície externa da membrana. Não se encontraram células inflamatórias. Em
dois casos, o exame histólogico revelou a presença de osso dentro dos nódulos da
membrana. Encontraram-se também uns poucos capilares, em posição periférica. Os
autores afirmam que seu estudo confirma estudos anteriores no que diz respeito A excelente
biocompatibilidade das membranas de PTFE-e e que esse material "parece ser, de longe, o

melhor material avaliado experimentalmente (...) para ROD" (p. 1728). Sugerem também
que a ação da membrana seja osteocondutiva.

Schliephake e Kracht 1997 estudaram o uso de membranas polilácticas como

barreiras epiteliais em implantações imediatas, em alvéolos com problemas periodontais,
em 10 cães. Inicialmente, induziu-se a ocorrência de periodontite aguda nos três prémolares, em ambos os lados da mandíbula, com acumulação de placa, gengivite e

resultante mobilidade dos dentes. Depois de três meses, as bolsas ósseas ao redor dos dentes
comprometidos foram curetadas e deixadas cicatrizar por seis semanas. Nesse período, dois
dentes se perderam espontaneamente. Os demais foram extraídos. Foram então inseridos
ITI Bonefit com 3,3 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento.

Em um dos lados da mandíbula, os implantes foram recobertos com uma membrana
reabsorvivel polilActica (DL-lacticlio-co-carbonato de trimetileno, em proporção de 7:3),

que foi fixada ao osso por meio de pinos polilActicos reabsorviveis. No outro lado da
mandíbula, não foram utilizadas membranas. Ambos os lados foram suturados da mesma

forma, usando um retalho mucoperibsteo bucal. Cinco animais foram sacrificados após 3
meses e os outros 5 após 5 meses.

A observação clinica revelou que, um mês após a colocação, 18 dos 30 implantes
nos quais se utilizou a membrana apresentavam deiscências bucais, expondo as cabeças dos
implantes, ainda que não houvesse sinais de supuração. Entre os alvéolos sem membrana,

apenas 5 apresentaram deiscências e exposição do implante. Depois de três meses, a
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exposição da cabeça do implante aumentou para 15 no lado com membrana e três no lado
sem membrana. Depois de cinco meses, todos os implantes no lado com membrana, exceto
por um, estavam expostos, enquanto que no lado sem membrana apenas

4 estavam

expostos. No lado com membrana, 2 implantes se perderam.

Os resultados histológicos mostraram que, no lado com membrana, houve redução
do nível ósseo no lado bucal em 14 implantes e no lado lingual em 13 implantes. Em dois
desses casos, houve reabsorção óssea extensa, com formação de bolsas periimplantares,
tecido granular, invaginação de tecido epitelial, infiltração severa de tecido inflamatório e
destruição dos tecidos subepiteliais periimplantares.

Nos demais alvéolos desse grupo,

ocorreu inflamação branda a moderada. No lado sem membrana, houve perda óssea do
lado bucal em 13 implantes e do lado lingual em 7. Em três implantes desse lado,
constatou-se a presença de células inflamatórias no tecido subepitelial, mas com apenas
com inflamação branda ou moderada. Também houve invaginação do tecido epitelial nesses
casos, mas sem destruição do tecido subepitelial. Houve crescimento considerável da crista

óssea na face lingual, mas sem contato direto entre osso e implante.

Aos cinco meses, a situação dos implantes com membrana não se alterou muito:
Houve reabsorção do osso periimplantar na face bucal em todos os implantes, ocorream

inflamações em todos os implantes, houve destruição severa dos tecidos moles e duros
periimplantares em um dos implantes. Em apenas um dos caso com deiscências dos tecidos
moles houve aumento da altura do osso periimplantar, com completa regeneração da placa
lingual e pequeno acréscimo da bucal.

No grupo de controle, aos cinco meses, houve reabsorção da placa bucal em 13
casos e da placa lingual em apenas 7 casos. Houve infiltração branda de células

inflamatórias, mas não houve destruição de tecidos subepiteliais. Constatou-se regeneração
óssea completa no lado lingual em 7 implantes. Os autores concluem que, nesse estudo, o
uso da membranas lácticas reabsorviveis provoca, por reações inflamatórias, redução do
osso periimplantar.
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2.3.2 USO DE MEMBRANAS ASSOCIADAS A MATERIAIS DE
PREENCHIMENTO

Wachtel et al. 1991 estudaram a formação de osso junto a implantes de titânio com
acabamento em titânio-plasma, recobertos com membranas de PTFE-e. Cinco pacientes
receberam, ao todo, 18 implantes IMZ. Os implantes foram modificados, recebendo discos
de hidroxiapatita ou titânio, com 3 mm de altura e 4 mm de diâmetro (o mesmo dos
implantes). Os discos foram aparafusados aos implantes. 0 objetivo desse procedimento era
permitir a retirada de material para análise, aderido aos discos, sem mexer com os
implantes osteointegrados. Os implantes foram recobertos com membranas de PTFE-e
Gore-Tex.

Os implantes foram divididos em três grupos: Grupo experimental

1 — foram

colocados grânulos de hidroxiapatita ao redor do disco e do implante e o alvéolo foi
recoberto com membrana (n=12); Grupo experimental 2 — recobriu-se o alveálo com
membrana e não se utilizou hidroxiapatita (n=4); Grupo de controle — foram usados

grânulos de HA na crista alveolar e em torno do implante e do disco, não se usou
membrana (n=2).

Três meses depois, a Area foi reaberta e as membranas removidas. No grupo 1, as
membranas se encontravam na posição original e em contato intimo com o tecido abaixo.
Os discos estavam recobertos por tecido duro, que também circundava os implantes.
Defeitos anteriores nas placas bucal e lingual estavam completamente preenchidos com
tecido duro, que exigiu esforço considerável para ser separado do osso alveolar. 0 exame

histológico mostrou que esse tecido era mineralizado e tinha aparência de osso. No grupo
2, as membranas estavam tão aderidas aos discos que não se criou um espaço artificial, e a
formação de tecido sob a membrana foi menor. Na porção coronal do disco não havia
tecido novo. No grupo de controle, as partículas de HA se apresentavam incrustadas em
tecido mole, sem quaisquer sinais de formação de tecido duro.

Nos grupos experimentais, encontrou-se osso em diferentes estágios de maturação.
Apesar de se encontrar tecido ósseo trabecular ao redor de partículas de HA em algumas
Areas, não parece ter havido relação entre HA e formação óssea. Em alguns casos em que

1Sb j,

.
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houve exposição prematura das membranas, a formação óssea parecia menos avançada.
Nos casos em que houve exposição da membrana, havia nítida inflamação, com acúmulo de
microorganismos sobre a membrana e penetrando em seus poros.

Os autores concluem que é possível aplicar os princípios de ROD em torno de
implantes, bastando evitar que migrem para o interior do alvéolo os fibroblastos do tecido
conjuntivo e as células epiteliais. 0 uso de uma membrana com poros menores que as
células, como a usada nesse estudo proporciona uma barreira eficiente, que cria um espaço
artificial propicio à osteogênese. Além disso, a introdução de um material biocompativel
como a HA propicia que se mantenha o espaço entre a membrana e o implante. Mas a HA
por si só não demonstrou atividade osteogênica.

Becker 1992 et al., em estudo experimental com cães, compararam três técnicas
para regeneração óssea em implantações imediatas: uso de membranas de PTFE-e apenas;
uso de membranas de PTFE-e combinadas com fatores de crescimento (PDGF) e fator-I de
crescimento similar à insulina (IGF-I); uso de membranas de PTFE-e combinadas com osso
liofilizado desmineralizado (DFDBA). Foram extraídos os pré-molares mandibulares P2,
P3 e P4 de 4 cães, com separação prévia das raizes. Utilizando-se brocas, foram
preparadas deiscências na parede bucal dos alvéolos. Os defeitos mediam aproximadamente
5 mm de altura, 3 mm de profundidade e 3 mm de largura. Depois inseriu-se um implante

de 10 mm em cada alvéolo mesial. Cada implante ficou com cerca de 6 roscas expostas no
local da deiscência.

Um implante em cada quadrante recebeu apenas a membrana de PTFE-e. Outro
implante em cada quadrante recebeu DFDBA humano mais a membrana. Os implantes
restantes receberam cada um 5 ¡ig de PDGF e IGF-I dissolvidos em 0,1 ml de gel de
metilcelulose a 4% mais a membrana.

Dezoito semanas depois da cirurgia, os animais foram anestesiados e as membranas
foram removidas. A camada de tecido mole que se formou sobre alguns implantes e defeitos
adjacentes também foi removida para exame histológico. Os cães foram então sacrificados
e os implantes foram retirados em bloco juntamente com o osso adjacente.
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Dos 24 implantes inseridos, 22 não apresentaram problemas até o final do estudo.
Em dois casos, houve exposição da membrana e inflamação. Todos os 22 implantes
saudáveis, ao serem expostos, mostravam-se firmemente aderidos ao osso. As roscas de

alguns implantes encontravam-se recobertas por tecido fibroso no local da deiscência bucal.

Nos alvéolos tratados apenas com membrana, houve um ganho ósseo vertical médio
de 4,6 mm. Nos que receberam membrana + PDGF/IGF-I, o ganho médio foi de 3,8 mm.
Nos que receberam membrana + DFDBA, o ganho médio foi de 3,0 mm. No primeiro
grupo (só PTFE-e), havia uma média de 0,2 roscas expostas no final do tratamento; no
segundo grupo, 0,8 roscas; no terceiro grupo, 2,6 roscas. 0 osso de melhor qualidade (mais
denso e mais próximo aos implantes) foi formado nos alvéolos que receberam os fatores de
crescimento.

Segundo os autores, aparentemente, o DFDBA até inibiu a neoformação óssea. Os
autores sugerem que o mau resultado obtido com DFDBA pode ser devido ao fato de o
material provir de outra espécie. Entretanto, adiantam também a possibilidade de que
talvez o preenchimento com DFDBA não seja necessário, bastando para a geração de osso
novo que as membranas garantam a manutenção de espaço para a formação do coágulo.
Quanto aos fatores de crescimento, os autores afirmam que seu uso, combinado ao uso de
membranas, pode reduzir A metade o tempo necessário antes da aplicação de carga aos
implantes, comparado ao uso de membranas apenas.

Novaes Jr e Novaes 1992 realizaram uma implantação imediata em uma paciente
de 40 anos, na posição do incisivo central maxilar direito. Devido a uma extensa lesão
periapical, a placa bucal sofrera completa destruição. Foi inserido um implante I MZ de 4
mm de diâmetro e 13 mm de comprimento, que ficou com 4 mm de sua porção apical

inseridos em tecido ósseo sadio. Isso e a presença das três outras placas permitiu a
imobilidade do implante. A placa bucal destruída foi preenchida com hidroxiapatita porosa
e depois recoberta com uma membrana de Alcali celulose (Gengiflex). Segundo os autores,

a hidroxiapatita cumpriu duas funções: manter a membrana afastada da superfície do
implante, para permitir a formação do coágulo sangüíneo, e servir como material poroso
para permitir a migração de células ósseas das cavidades medulares adjacentes.
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Por se tratar de material não reabsorvivel, a membrana só foi retirada na cirurgia
de segundo estágio, realizada seis meses depois. Na abertura, constatou-se formação de
tecido mineralizado imóvel firmemente aderido ao implante e ao osso adjacente. Não havia
qualquer sinal de infecção, 0 implante foi colocado em função sem problemas.

Gelb 1993 apresenta um estudo retrospectivo de

50 implantações imediatas.

Dependendo do tipo de defeito ósseo, os pacientes receberam uma destas três alternativas
de tratamento: aplicação de DFDBA; aplicação de DFDBA associado a recobrimento com
membrana de PTFE-e; apenas recobrimento com membrana. Exceto por um implante de

18 mm, que recebeu DFDBA em torno da porção coronal, todos os demais osteintegraram e
foram postos em função. Assim, não houve diferença significativa entre as modalidades de
tratamento.

Becker et al. 1995, num estudo com cães, investigaram a regeneração óssea em

alvéolos com implantação imediata. Dois cães adultos de cerca de 20 kg foram usados no
estudo. Os cães tiveram pre-molares P2, P3 e P4 direitos e esquerdos seccionados e

extraídos. Então, com broca e sob irrigação abundante, prepararam-se deiscências junto a
face bucal dos alvéolos de extração.

Colheram-se os fragmentos ósseas, que foram

conservados em solução salina. Os defeitos criados tinham cerca de 5 mm de altura, 3 mm
de largura e 3 mm de profundidade. Depois da preparação dos defeitos, foi inserido um
implanto dentário em cada alvéolo mesial.

Nos defeitos de 6 dos alvéolos, foi utilizado

DFDBA.

Esses alvéolos foram

recobertos com membranas GTAM (Gore Tex Augmentation Material). Dois alvéolos
receberam fragmentos ósseos aut6genos e também foram recobertos com membranas

GTAM, dois receberam apenas membranas GTAM e outros 2 alvéolos (controle) não
receberam enxertos nem membranas. Todos os alvéolos foram recobertos com o retalho

mucoperi osta I.

Depois de 12 semanas, os implantes foram expostos e fotografados. Os animais
foram sacrificados e foi feita a extração em bloco dos implantes e osso circundante. A

avaliação do ganho ósseo mostrou que: os alvéolos não receberam membrana nem enxerto
tiveram um ganho ósseo médio de 1,7 mm; os alvéolos que receberam apenas GTAM
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tiveram um ganho ósseo médio de 4,2 mm; os alvéolos que receberam GTAM + DFDBA
tiveram um ganho ósseo médio de 3,8 mm; os alvéolos que receberam GTAM + osso
autólogo tiveram um ganho ósseo médio de 5,0 mm. Em termos percentuais, o maior
recobrimento percentual médio foi nos alvéolos que receberam GTAM + osso autólogo
(95%), seguidos dos que receberam GTAM apenas (80%), dos que receberam DFDBA
(75%) e dos alvéolos de controle (37%). Portanto, a aplicação de DFDBA + GTAM
ofereceu o pior resultado em termos de ganho ósseo. 0 melhor resultado foi conseguido com
GTAM + osso autólogo.

Mulatinho e Taga 1996 apresentam um estudo de caso em que um paciente com
fratura radicular recebeu um implante no incisivo central maxilar esquerdo. 0 espaço entre
o dente e o implante foi preenchido com uma mistura de matriz óssea bovina autolisada,
desmineralizada, submetida a extração de antígenos e liofilizada (Osseobond) misturada a
hidroxiapatita microgranular reabsorvivel (Biohapatita), em proporções iguais. Em seguida
a regido foi recoberta com uma membrana de PTFE. Após 6 meses, fez-se a reabertura do
local do implante. Retirada a membrana, constatou-se a formação de tecido ásseo em redor
do implante e por cima do parafuso de cicatrização. Foram obtidos fragmentos ósseos das
faces vestibular e palatina e também do parafuso de cobertura, para estudo histológico.
paciente recebeu então uma prótese provisória, que foi substituida por uma permanente
após 60 dias.

0 estudo dos fragmentos ósseos revelou que, no espaço anteriormente preenchido
com a matriz óssea e a hidroxiapatita, havia agora osso neoformado em avançado estagio
de organização, com trabéculas de espessura variada, as quais se entremeava tecido
conjuntivo rico em células. Nesse tecido, ainda puderam ser encontrados restos da matriz
óssea liofilizada, já quase que completamente reabsorvida. Toda a hidroxiapatita havia sido
reabsorvida.

Os autores sugerem que a retirada de toda a hidroxiapatita e de quase toda a matriz
óssea liofilizada e sua substituição por tecido ósseo vital, nos seis meses que se segui ram a
implantação, revelem um processo de osteoindução. Entretanto, não descartam a
possibilidade de que, inicialmente, os materiais tenham atuado como mecanismos
osteocondutores.
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Fugazzotto 1997 analisa as taxas de sucesso e insucesso em 626 implantes
inseridos em 331 pacientes. Foram utilizados implantes cilíndricos de titanic com
acabamento plasma (IMZ), com diâmetros de 3,3 mm, 4,0 mm ou 4,25 mm

e

comprimentos variados. Foram usadas membranas de PTFE-e como barreiras epiteliais.
Como material de preenchimento foi utilizado DFDBA misturado a tricálcio fosfato
reabsorvivel, em partes iguais. 0 estudo abrangeu cinco tipos de situação: 1) inserção
imediata com alvéolo em boas condições (o material de preenchimento serviu para
completar o vão osso-implante; utilizou-se membrana de PTFE-e sobre

o alvéolo);

2) inserção com fenestração bucal preenchida com a mistura acima e recoberta com
membrana; 3) inserção com deiscência bucal preenchida com a mistura e recoberta com a
membrana; 4) aumento da crista bucal em Areas com osso insuficiente na dimensão
bucolingual/palatal para inserção de implante (a membrana foi usada para manter a
mistura na posição; em alguns casos, foi necessário o uso de parafusos de aço inoxidável
para fixar a membrana); 5) aumento da crista coronal quando não havia osso suficiente na
dimensão ápico-oclusal (mesmo tratamento que a situação anterior). Dessas situações,
abordar-se-á apenas a primeira, que é a que interessa a este estudo.

Foram realizadas 185 inserções imediatas em alvéolos intactos em 120 pacientes.
Apenas dois desses implantes se perderam, o que corresponde a uma taxa de sucesso de
98,4%. Um dos implantes foi perdido 5 meses e o outro 7 meses após a inserção. Em
ambos os casos, tratava-se de molares maxilares (houve apenas 9 inserções imediatas nessa
posição). Ambos os implantes eram de pequeno comprimento (8 mm). A posição posterior,

o arco maxilar e o pequeno tamanho devem ter favorecido o insucesso. 0 artigo não
menciona problemas com a membrana nesses implantes.

Grunder et al. 1999 relatam os resultados de 264 implantações imediatas ou
imediatas postergadas (após cicatrização dos tecidos moles, 3 a 5 semanas depois da
extração) em 143 pacientes, segundo diferentes procedimentos. Foram inseridos 165
implantes em 105 maxilas

e 99

implantes em 43 mandíbulas. Quatro tipos de

procedimentos, isolados ou em combinação, foram utilizados: 1) implantação imediata;
2) implantação imediata postergada; 3) uso de membranas (o estudo não especifica o tipo);
4) uso de materiais de preenchimento (osso liofilizado, osso autógeno ou colágeno). A
tabela abaixo mostra o número de implantes inseridos segundo o método utilizado:
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Tabela 1— Número de implantes instalados, de acordo com o método de tratamento.
Implante imediato

Imp ante imediato postergado

1

1,3

1,4

1,3,4

2

2,3

2,4

2,3,4

Maxila

71

45

6

8

23

10

1

1

Mandíbula

75

9

1

2

11

0

0

1

Método(s)

Fonte: G runder et al. 1999, p.211.

Os autores estabelecem uma série de correlações entre perda de implantes e posição
na arcada, profundidade alveolar, nível de osso marginal etc. Interessa a este estudo a
relação entre sucesso e uso de materiais de preenchimento e membranas. Dos 10 implantes

que falharam antes do tratamento protético, 5 foram inseridos com implantação imediata
(método 1), 2 foram inseridos como imediatos-postergados (método 2) e 3 receberam uma

combinação de implantação imediata com membrana (1 e 3). Durante o primeiro ano de
carga, falhou um implante inserido com o método 1 e outro com o método 2. Dos 5
implantes que falharam entre o primeiro e o terceiro ano de carga, 3 foram inseridos com o
método 1 e dois com os métodos 1 e 3 combinados. Nenhum dos implantes que receberam

material de preenchimento falhou. Entretanto,

o estudo não apresenta comprovação

estatística de que o uso de membranas favoreça a ocorrência de falhas nem que o uso de

materiais de preenchimento melhore o índice de sucesso.
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3 DISCUSSÃO

Com base nos estudos revisados no capitulo anterior, busca-se aqui responder as
questões de pesquisa propostas no capitulo introdutório.

0 material mais comumente usado como barreira epitelial são as membranas de
politetrafluoretileno

expandido

(PTFE-e),

usadas em quase todos os estudos que

envolveram membranas. Outros materiais citados nos estudos revisados são: membrana de
álcali-celulose (NOVAES JR e NOVAES 1992), membrana de titânio (CELLETTI et al.
1994), enxerto gengival autógeno (EVIAN e CUTLER 1994), membrana poliláctica
(SCHLIEPHAKE e KRACHT 1997). Em estudos não envolvendo implantação imediata,

encontraram-se ainda como opções: membranas reabsorviveis de colágeno (SEVOR et al.
1993, PARODI et al 1996), dura mater liofilizada (FONTANA et al. 1994), membranas

de

PTFE-e

reforçadas com

titânio (Jovanovic

e

Nevins

1995),

laminas

ósseas

(FUGAZZOTTO 1995).

A principal vantagem de se utilizarem as membranas é o ganho ósseo proporcionado
por elas, caso não haja exposição nem inflamação (BECKER et al. 1994a, 1994b, 1995).
Entretanto as membranas também podem oferecer complicações à cicatrização e ao ganho
ósseo quando acontece de ficarem expostas,

o que foi relatado em alguns estudos

(CELLETTI et al. 1994; BECKER et al. 1994a; CHEN e DAHLIN 1996; SCHLIEPHAKE
e KRACHT 1997).

0 uso de membranas é indicado em situações em que seja necessário manter o

tecido epitelial isolado do coágulo sangüíneo, de forma a permitir a regeneração do tecido
ósseo. Segundo Jovanovic e Nevins 1995, "o desenvolvimento de um espaço protegido

entre a membrana e o defeito ósseo é de fundamental importância, uma vez que 6, em
última instância, um dos principais determinantes (...) da quantidade de osso novo" (p.
58).
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Pelo menos uma contra-indicação das membranas foi evidenciada na revisão de
literatura. Paganini 1999 diz que elas não devem ser usadas em conjunto com enxertos
gengivais livres, porque podem prejudicar a irrigação do enxerto e provocar sua necrose.

Dois dos tipos de membranas estudadas apresentam desvantagens consideráveis: as
membranas de

colágeno

podem ser

reabsorvidas

rapidamente demais

e

provocar

inflamação (S EVOR et al. 1993), e as membranas de titânio, por não serem porosas,

prejudicam a irrigação sanguínea, causando deiscências e necrose do tecido que as recobre
(C ELLETTI et al. 1994).

Parodi et al. 1996 (p. 176) apresentam quatro características que os materiais de
barreira devem oferecer:

1) não produzir reação de corpo estranho;
2) não possuir potencial antigênico;
3) exercer um efeito de barreira durante tempo su ficiente para
permitir a regeneração do periodonto;
4) possuir características físicas de adaptabilidade e consistência
para permitir um efeito de tenda.

A essas características, pode ser acrescentada ainda uma outra: A membrana deve
ser suficientemente porosa para permitir a irrigação sangüínea do retalho que fica
sobreposto a ela.

Quanto aos materiais de preenchimento, os estudos revisados mencionam: DFDBA
(BECKER et al. 1992; GELB 1993; BECKER et al. 1995; MU LATINHO e TAGA 1996;
FUGAZZOTTO 1997), hidroxiapatita (WATCH EL et al. 1991; NOVAES JR e NOVAES
1992; MU LATIN HO e TAGA 1996), osso autágeno (BECKER et al. 1995; GRUNDER et
al. 1999), fatores de crescimento (BECKER et al.

1992), tricálcio fosfato — TCP

(FUGAZZOTTO 1997) e coldgeno (G RU ND ER et al. 1999). Em estudos que não envolviam
implantação imediata, encontrou-se ainda, como material de preenchimento: preparação de
proteína osteogênica (RUTHERFORD et al.
(PIATTELLI et al. 1997).

1992)

e carbonato de cálcio coralino

Biblioteca Universitária
UFSC

If
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Entre as vantagens oferecidas pelos materiais de preenchimento, duas se
evidenciam: manutenção do espaço sob a membrana (WATCH EL et al. 1991; NOVAES JR
e

NOVAES 1992)

estimulação

e

da neoformação óssea (BECKER et al. 1992;

MU LATIN HO e TAGA 1996; FUGAZZOTTO 1997; GRUNDER et al. 1999). Entretanto,
há grande controvérsia quanto à utilidade dos materiais de preenchimento. Para Watchel
et al. 1991, a hidroxiapatita só serve como material de preenchimento e não parece
estimular a neoformação óssea. JA para Novaes Jr e Novaes, a HA parece oferecer
potencial osteocondutivo, pois permite a migração das células osteogênicas. Por outro lado,
Mulatinho e Taga 1996 sugerem que a HA possa ter um potencial osteoindutivo.

Gelb 1993 não encontra diferença significativa, em termos de ganho ósseo, quando
é usado apenas osso liofilizado, osso liofilizado recoberto por barreira ou apenas barreira.
Grunder et al. também não encontram diferença significativa entre utilizar ou não
materiais de preenchimento. JA Becker et al. 1995 comprovam uma eficiência menor, em
termos de ganho ósseo, quando se utiliza osso liofilizado, comparado a quando o alvéolo é
simplesmente recoberto por uma barreira ou a quando é utilizado osso autógeno. Ou seja,
segundo os autores, o osso liofilizado prejudica a neoformação óssea. Becker et al. 1992 já
haviam chegado a resultado semelhante. JA Fugazzotto 1997, apesar de não estabelecer
comparações, relata um bom resultado (98,4% de sucesso) quando é utilizado osso
liofilizado como material de preenchimento.

Os estudos revisados não permitem determinar se

o

uso de materiais de

preenchimento, de forma geral, é vantajoso ou não e se há alguma contra-indicação a seu
uso. Um dos estudos (BECKER et al. 1995) apresenta o osso autógeno como o melhor
material de preenchimento, no que concordam Vasconcelos et al. 1998. Segundo os
autores, os autores,

o

material para enxerto ósseo deve apresentar as seguintes

características:
1) Capacidade de produção óssea (...) por proliferação celular
através de osteoblastos transplantados ou por osteocondução de
células da superfície do enxerto.
2) Capacidade de produzir osso por osteoindução de células
mesenquimals.
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3) Capacidade do osso inicialmente formado de se transformar em
0550 medular maduro.
4) Manutenção do osso maduro ao longo do tempo, sem perda após
entrar em função.
5) Capacidade para estabilizar implantes quando colocados
simultaneamente com o enxerto.
6) Baixa taxa de infecção.
7) Fácil acesso.
8) Baixa antigenicidade.
9) Alto nível de confiabilidade. (op. cit., p. 37)
0 osso autógeno preenche todos esses requisitos.

Resta discutir os resultados de se combinar o uso de barreiras epiteliais com
materiais de preenchimento. Novamente, não há acordo entre os estudos revisados. Os
resultados obtidos por Watchel et al. 1991 sugerem que a combinação de preenchimento
por hidroxiapatita com cobertura por membrana de PTFE-e é mais eficiente, em termos de
neoformação óssea, que o uso apenas da membrana ou da HA isoladamente. Já Becker et

al. 1995 relatam maior ganho ósseo quando se utilizou apenas membrana do que quando
esta foi usada em conjunto com DFDBA ou com fatores de crescimento, ainda que o osso
formado nessa última situação apresentasse melhor qualidade. Já Gelb 1993 não encontrou
diferença significativa entre usar os barreiras e DFDBA em conjunto ou isoladamente.

Resultado corroborado por Grunder et al. 1999, ainda que os materiais de preenchimento
tenham sido outros. Por outro lado, Becker et al. 1995 encontraram que o uso de
membranas somente é melhor que seu uso em combinação com DFDBA.

35

4 CONCLUSÃO

Apesar da preservação óssea que as inserções imediatas proporcionam, é
relativamente freqüente que se tenha que adotar procedimentos de regeneração óssea
dirigida, especialmente para estimular a neoformação óssea nos vãos entre osso e implante.
Assim, o uso de membranas e materiais de preenchimento aparece com freqüência
associado a implantações imediatas. Portanto o presente estudo visou investigar o uso de
procedimentos de regeneração óssea dirigida (membranas e materiais de preenchimento)
associados a implantações imediatas. Para atender a esse objetivo

e aos objetivos

específicos estabelecidos no Capitulo 1, formularam-se questões de pesquisa, para as quais
se tentou respostas no Capitulo 3, a partir da revisão bibliográfica apresentada no
Capitulo 2.

Com base nos estudos revisados e em sua discussão, são possíveis algumas
conclusões:

A implantação imediata oferece uma série de vantagens para o paciente. Portanto,
é relevante que se investiguem e aperfeiçoem os recursos para melhorar as condições do
osso, especialmente o uso das membranas e materiais de preenchimento.

HA grande variedade de tipos de barreiras epiteliais, mas o material de referência
são as membranas de politetrafluoretileno expandido (PTFE-e). Estas apresentam como
principal limitação o fato de exigirem remoção cirúrgica. HA materiais reabsorviveis, como
a membrana poliláctica, porém sua absorção muito rápida pode comprometer o isolamento
do tecido epitelial e prejudicar a formação de osso. Além disso, um dos estudos revisados
aponta para maior chance de infecção quando se usam membranas reabsorviveis. Portanto,
parece ser preferível usar o PTFE-e que correr o risco de comprometer a regeneração do
tecido ósseo.

Não houve consenso, nos estudos revisados, com relação à eficiência das membranas

e aos riscos que trazem. Entretanto, dadas as possibilidades de complicações,

nIhor
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reservar o uso das membranas para as situações em que a possibilidade de exposição seja
efetivamente reduzida e quando não houver risco de comprometimento da saúde dos
retalhos ou enxertos usados para recobri-las.

Os materiais de preenchimento também se apresentam em grande variedade, mas o
mais comumente citado é o osso desidratado liofilizado (DFDBA). Também não há
consenso com relação ao real papel de alguns materiais na regeneração óssea. Materiais
que comprovadamente estimulem a formação de osso novo, como os enxertos autógenos,
devem ser preferidos.

Também não houve uniformidade entre os trabalhos revisados no que diz respeito ao
uso de barreiras epiteliais combinadas com materiais de preenchimento. Entretanto, se
escolhido um bom material de preenchimento, como o osso autógeno, combinado a uma
membrana confiável, como as de PTFE-e, os resultados serão provavelmente melhores que
os que seriam obtidos com qualquer dos materiais isoladamente.

Finalmente, dadas as múltiplas possibilidades (e riscos!) que se oferecem ao
implantodontista, é preciso ressaltar a necessidade de um estudo cuidadoso dos materiais já
em uso e uma atualização constante, para acompanhar as novas tendências. É esse
conhecimento que permitirá ao profissional adotar os materiais

e procedimentos que

ofereçam a melhor relação risco/beneficio.

Figura 5

—

Exemplo de caso concluído (incisivo central).
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