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RESUMO

As conseqüências da exodontia incluem reabsorção óssea alveolar e tardiamente atrofia
do osso basal edêntulo. 0 processo de reabsorção alveolar inicia-se rapidamente após a exodontia
e reduzem significativamente a possibilidade de inserção dos implantes sem enxertos ósseos
(WANG et al., 2004).
A ROG baseia-se no conceito da osteopromoção, que se refere ao uso de meios físicos
para promover um selamento total de um local anatômico para prevenir que outros tecidos,
principalmente tecido conjuntivo, interfiram na osteogênese, bem como no direcionamento da
formação óssea. Esta barreira é colocada em contato direto com a superfície óssea circundante,
posicionando o periósteo na superfície externa da membrana (ACE VEDO et al, 2004).
A evolução da regeneração óssea guiada (ROG) tem influenciado substancialmente as
possibilidades para a utilização de implantes. 0 uso de procedimentos de aumento de tecido
ósseo tem levado a instalação de implantes end6sseos em Areas com volume ósseo insuficiente. A
falta de volume ósseo pode ser devido a defeitos congênitos, pós-traumáticos, pós-cirúrgicos, ou
resultado de doenças. A previsibilidade e o sucesso desse procedimento podem facilitar o
tratamento do paciente comprometido (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Convencionalmente um paciente que tenha perdido um dente há alguns anos, precisaria de
um enxerto ósseo prévio, aguardar o período de integração, cerca de 4 a 6 meses, para então, ser
inserido o implante osseo integrado.
A terapia com ROG tem se tornado uma importante opção da prática clinica com
implantes. Estudos demonstraram altas taxas de sucesso na regeneração do tecido ósseo em torno
de implantes em função, quando comparados a sítios que não receberam tratamento a base de
regeneração óssea (FUGAZZOTTO, 2005).
Acerca da revisão realizada do período de 2000 a 2005 conclui-se que a ROG é uma
importante alternativa, podendo-se não separar os procedimentos de enxertia e instalação dos
implantes, diminuindo o tempo de tratamento, a morbidade pós-operatória e maior aceitação dos
pacientes a terapia com implantes, além de ser um tratamento previsível quando planejada
observando suas indicações, limitações e o material empregado.

Palavras-chave: regeneração, óssea, guiada.
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ABSTRACT

Alveolar bone reabsorvation and, later, the edentulous basal bone atrophy are
consequences from extraction. The alveolar process reabsorvation begins after extraction and
reduce significantly the possibility of implants insertion without bone grafts (WANG et al.,
2004).
Bone promotion is the base of guided bone regeneration (GBR), and, ti means the use of
methods to make a total stamped from an anatomic area do not alloweding the influence of other
tissues in the osteogenesis and creating a bone form direction. This wall is placed in direct
contact with the circundant bone surface, putting the outside scaffold surface in the periotium
(ACE VEDO et al, 2004).
GBR development has influenced the implants use possibilities. Bone increase tissue
methods are promoting implants placements in poor bone places. Theses may happen in cases of
genetic, chirurgical, traumatic defects, or disease results. The proceeding success and previsibility
may facility the patient treatment (HAMMERLE e JUNG, 2003).
On regular cases, a few years edentulous patient would need a previous bone graft, wait
the integration period (4 to 6 months), and later, would install the implant.
GBR therapy has been an important implants clinical option. Studies demonstrated high
rates success in bone tissue regeneration on implants in use, when they are compared with places
without GBR (FUGAZZOTTO, 2005).
About a 2000-2005 revision, it was conclude that GBR is one important alternative,
because implants and grafts procedures are not separated, reducing treatment time and damages
chirurgical, and increasing the implants therapy patients accept, with the indications, limitations
and materials observed predictable treatment are chosen.

Key-words: Guided, bone, regeneration
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1 INTRODUÇÃO

As conseqüências da exodontia incluem reabsorção óssea alveolar e tardiamente atrofia do
osso basal edêntulo. 0 processo de reabsorção alveolar inicia-se rapidamente após a exodontia e
reduz significativamente a possibilidade de inserção dos implantes sem enxertos ósseos (WANG
et al., 2004).
0 desenvolvimento da ROG surgiu do aperfeiçoamento da RTG (regeneração tecidual
guiada), preconizada na periodontia (ANDRADE et al., 2004).
A ROG baseia-se no conceito da osteopromoção, que se refere ao uso de meios físicos
para promover um selamento total de um local anatômico para prevenir que outros tecidos,
principalmente tecido conjuntivo, interfiram na osteogênese, bem como no direcionamento da
formação óssea. Esta barreira é colocada em contato direto com a superfície óssea circundante,
posicionando o periósteo na superfície externa da membrana (ACE VEDO et al, 2004).
A evolução da regeneração óssea guiada (ROG) tem influenciado substancialmente as
possibilidades para a utilização de implantes. 0 uso de procedimentos de aumento de tecido
ósseo tem levado a instalação de implantes endósseos em áreas com volume ósseo insuficiente. A
falta de volume ósseo pode ser devido a defeitos congênitos, pós-traumáticos, pós-cirúrgicos, ou
resultado de doenças. A previsibil idade e o sucesso desse procedimento podem facilitar o
tratamento do paciente comprometido (HAMMERLE e JUNG, 2003).
A presente revisão de literatura objetiva fazer levantamento bibliográfico dos trabalhos
científicos publicados entre os anos de 2000 a 2005, que tem como tema a regeneração óssea
guiada.

9

2 PROPOSIÇÃO

Este trabalho tem como objetivo:

1) Analisar e discutir os trabalhos científicos publicados entre os anos de 2000 a 2005,
que tem como tema a regeneração óssea guiada.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 TECIDO ÓSSEO

0 tecido ósseo é um dos tecidos mais resistentes do organismo. t uma importante reserva
mineral, tem a função de proteção e locomoção. 0 tecido ósseo sofre significativo controle
sistêmico por meio de hormônios, além de localmente receber influências diretas de forças
mecânicas (PEREIRA Filho et al., 2004).
Como propriedades fisicas, o osso apresenta rigidez e algum grau de elasticidade. t um
tipo especializado de tecido conjuntivo formado por células e material intercelular calcificado ou
matriz óssea. As células presentes no tecido ósseo são: 1) osteócitos, que se situam em cavidades
ou lacunas no interior da matriz; 2) osteoblastos, produtores da parte orgânica da matriz; 3)
osteoclastos, células gigantes, móveis e multinucleadas, que reabsorvem o tecido ósseo,
participando dos processos de remodelação dos ossos; 4) osteoprogenitoras; e 5) as de
revestimento ou osteoblastos inativos (TEN CATE, 2001).
As células osteoprogenitoras, são consideradas células em repouso ou de reserva e que
podem ser estimuladas para se transformar em osteoblastos e produzir matriz óssea, assegurando
a persistência de um estoque de células osteogênicas para necessidades futuras, como por
exemplo, nos processos de reparação óssea (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).
0 tecido ósseo é um tecido conjuntivo altamente especializado que contém 33% de matriz
orgânica, dos quais 28% são colágeno do tipo I, e os 5% restantes são proteínas não coldgenas
constituídas por osteonectina, osteocalcina, proteína óssea morfogenética (BMP), proteoglicanas
ósseas e sialoproteina óssea. Esta matriz orgânica é permeada por cristais de hidroxiapatita
(Ca10[PO4]6 [OH] 2) que representam 67% de sua constituição (PEREIRA Filho et al., 2004).
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A matriz óssea, chamada osteóide antes da mineralização, é um conjunto de fibras
coldgenas embebidas em substancia fundamental. Esta última é um gel viscoso e complexo
constituído por agua, glicoproteina/proteina, glicosaminoglicanos e proteoglicanas. A substância
fundamental também contém numerosos fatores orgânicos (citocinas, fatores de crescimento) que
ajudam a controlar a ativação celular, maturação da matriz e mineralização. Durante a
mineralização, pequenos cristais de hidroxiapatita são densamente colocados em uma série
ordenada conforme a orientação das fibras coldgenas (ROBERTS et al., 1987).
Do ponto de vista macroscópico, a estrutura óssea é classificada de acordo com a
densidade (MISH, 2000). Em uma secção do tecido ósseo, verifica-se que ele é formado por uma
porção sem cavidades visíveis, conhecida como osso compacto e por uma porção com muitas
cavidades intercomunicantes, chamada de osso trabecular. No entanto, histologicamente, as duas
estruturas possuem a mesma composição (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999; PEREIRA Filho
et al., 2004).
A arquitetura do tecido ósseo mostra uma distribuição de osso compacto e trabecular
mecanicamente eficiente. Da mesma forma o tamanho e o formato é determinado por uma
interação de fatores genéticos e ambientais (MISH, 2000).
A análise diferencial do osso cortical é mais bem avaliada em cortes desgastados e polidos
de osso totalmente mineralizado. A microscopia de luz transmitida é a única que tem valor
limitado na avaliação critica das secções mineralizadas. Entretanto, o tecido ósseo sendo formado
em várias configurações, somente com o uso de métodos mais modernos de análise, como a
microrradiografia, pode-se avaliar seu aspecto fisiológico (ibidem).
0 osso compacto é um tecido esquelético denso, onde a proporção da massa compacta esta
associada ao pico de esforço relacionado a uma determinada carga cíclica. Motivo pelo quais as
pessoas que costumam levantar pesos possuem ossos e músculos maiores do que as que correm
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maratonas. 0 osso pode formar ou reabsorver qualquer superfície endóstea ou perióstea. 0 tecido
ósseo é incapaz de produzir o crescimento intersticial, pois é uma estrutura mineralizada rígida.
Também não tem a capacidade de crescer contra um gradiente de pressão, pois a compressão
prejudica o suprimento sangUineo que provém do peri6steo (ibidem).
A vascularização possui importantes ramificações fisiológicas, entretanto a difusão é
pouco eficiente além de 100iim de extensão. Desta forma para manter a vitalidade interna dos
osteócitos, o suprimento é organizado em canais Harvesianos (alinhados ao longo eixo do osso) e
canais de Volkmann (perpendicular ao longo eixo do osso). Apesar de proporcionar uma
circulação colateral dentro da compacta, esta é altamente tortuosa e facilmente comprometida por
trauma cirúrgico e inflamação pós-operatória. Essa compensação circulatória se dá através do
periósteo, que é a camada reagente vital do tecido conjuntivo que cobre o osso cortical. 0
cuidado com o periósteo consiste em um dos princípios cirúrgicos básicos de acesso e controle
dos tecidos moles e é de grande importância nas técnicas cirúrgicas aplicadas à implantodontia
(ROBERTS et al., 1987).
0 osso trabecular, sinônimo de esponjoso, representa o tecido ósseo de baixa densidade. 0
suprimento sangaineo é derivado da medula adjacente, pois as trabéculas são avasculares. 0 osso
trabecular é uma massa relativamente baixa, seletivamente orientada e particularmente eficaz em
resistir à compressão (CURREY apud MISH, 2000).
Histologicamente existem dois tipos de tecido ósseo: imaturo ou primário e maduro,
secundário ou lamelar, sendo que os dois possuem as mesmas células e os mesmos constituintes
da matriz, porém, enquanto no tecido ósseo primário as fibras colágenas se dispõem
irregularmente, sem orientação definida. No tecido ósseo secundário ou lamelar essas fibras se
organizam em lamelas, que adquirem uma disposição muito harmônica (BURKITT et al., 1994).
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0 osso sofre constante remodelação, pois os osteoclastos preferencialmente reabsorvem
os tecidos mais altamente mineralizados, os cones cortantes tendem a remodelar o osso mais
velho, presumivelmente mais enfraquecido. Este mecanismo fisiológico ajuda a manter a
integridade estrutural indefinidamente (MISH, 2000).
Este tecido apresenta crescimento rápido característico da superfície do periósteo, o qual
ocorre principalmente durante o desenvolvimento embrionário. Com o transcorrer desse
crescimento ocorre um importante aumento no comprimento e espessura do tecido ósseo. Apesar
de ocorrer nesta fase A remodelação óssea A custa de reabsorção ao longo da superfície do
end6steo e, em alguns focos do periósteo, a atividade de renovação é muito mais ativa (PEREIRA
Filho et al., 2004).
No entanto, a atividade de renovação óssea por meio de ativação, reabsorção e formação
óssea, apesar de ocorrer na fase adulta, é mais lenta. Essa ativação junto ao osso compacto é de 5%
ao ano, enquanto no osso esponjoso pode chegar a 20%. Essa situação deve ser considerada na
clinica quando se necessita aumento da atividade de formação óssea (PEREIRA Filho et al., 2004).
0 tecido ósseo pode ser formado por um processo chamado de ossificação
intramembranosa ou pelo processo de ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa
surge no interior de membranas de origem conjuntiva. 0 local da membrana conjuntiva, onde a
ossificação começa, chama-se centro de ossificação primária. Inicialmente, as células
mesenquimais se diferenciam em grupos de osteoblastos, os quais sintetizam o oste6ide, que se
mineraliza englobando alguns osteoblastos os quais se transformam em oste6citos. A parte da
membrana conjuntiva que não sofre ossificação passa a constituir o endósteo e o periósteo
(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999).
A ossificação endocondral inicia-se sobre uma massa de cartilagem hialina, de forma
semelhante A do osso a ser formado, porém de tamanho menor. Primeiramente, a cartilagem
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hialina sofre modificações, havendo hipertrofia dos condrócitos, redução da matriz cartilaginosa a
finas estruturas, sua mineralização e a morte dos condrócitos. Em seguida, as cavidades
previamente ocupadas pelos condrócitos são invadidas por capilares sangUineos

e células

osteogênicas provindas do conjuntivo adjacente. Essas células diferenciam-se em osteoblastos,
que depositarão matrizes ósseas sobre a cartilagem calcificada (ibidem).

3.2 REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA

Sendo o osso um tecido dinâmico que está em constante processo de reabsorção e
remodelação, os eventos que ocorrem durante estes processos incluem várias etapas e têm os
osteoblastos e osteoclastos como células responsáveis (PEREIRA Filho et al., 2004).
Sempre que o osso é cortado, há um trauma mecânico e um térmico, sendo que o aumento
da temperatura é o maior causador de prejuízo ao osso, no entanto não se podem esquecer outros
fatores que estão associados à necrose do tecido ósseo (MISH, 2000).
Os osteoblastos derivam de três fontes: periósteo, end6steo e células mesenquimais
indiferenciadas. Algumas destas células durante o processo de reparo são induzidas a
transformarem-se em osteócitos, que serão mineralizados, iniciando a deposição óssea
(PEREIRA Filho et al., 2004).
Os osteoclastos não se originam de células mesenquimais, mas sim do sistema
hematopoiético, fazendo parte do grupo de células gigantes que fagocitam corpos estranhos. Sua
função é de reabsorver osso necrótico e o que tenha necessidade de remodelação, ou seja, o osso
mais mineralizado (ibidem).
A modelagem anabólica, aposição e reabsorção, da superfície óssea é a primeira resposta
de cicatrização óssea, após a implantação de um dispositivo biocompativel no osso cortical. Da
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mesma forma que ocorre a cicatrização de uma fratura, forma-se um calo em ponte nas
superficies endóstea e perióstea, que se formam após a substituição do calo fibroso previamente
formado. Em condições otimizadas (trauma e comprometimento vascular mínimo), o calo se
origina a alguns milímetros da margem do local da implantação I SH,2000).
A reconstrução funcional do calo ósseo é um processo lento, que pode durar meses e até
anos. Durante este tempo o calo ósseo é completamente removido, quando as trabéculas ósseas e
o osso compacto tornam-se funcionalmente orientados (TROWBRIDGE e EMLING, 1996).

A reparação óssea pode ser dividida em três fases: inflamatória, reparadora

e

remodeladora. Na fase inflamatória, o sangue extravasado proporciona um aumento de volume e
de temperatura da área, distensão dos tecidos moles próximos e alteração da pele, o hematoma. A

fase reparadora apóia se no coágulo que serve de ponte para o agrupamento de células
-

reparadoras entre as extremidades ósseas fraturadas. Esta fase completa-se pela reabsorção dos
tecidos desnecessários e ineficazes e o calo ósseo definitivo começa a formar-se sob linhas de
tensão; a fase de remodelação conduz a Area lesionada a suas condições morfofuncionais
anteriores (ROBBINS et al., 2001).
Os mecanismos envolvidos nessas três fases podem ser resumidos em: lesão tecidual e
óssea, formação do coágulo (Tampão Hemostático Temporário), alteração no fluxo e calibre dos

vasos, aumento da permeabilidade vascular, aumento do número de células do tecido conjuntivo,
neoformação de capilares, fagocitose do tecido necrótico (fornecendo suporte estrutural durante a
fase inicial de cicatrização), desaparecimento dos macrófagos e leucócitos, promoção de osso
imaturo (deposição do fundo da ferida para o centro), retorno da microcirculação, reorganização
do trabeculado ósseo e substituição do osso imaturo por osso maduro (GREGORI, 1996).
Os processos para reparação dos enxertos e biomateriais podem ser classificados de quatro
formas: A osteogênese a qual promove o crescimento ósseo pela transferência de osteoblastos
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com o enxerto. A osteoindução a qual promove formação óssea a partir de células
osteoprogenitoras, derivadas de células mesenquimais indiferenciadas do sitio receptor, sob o
estimulo de uma ou mais substâncias indutoras liberadas pela matriz óssea do enxerto, como as
proteínas morfogenéticas do osso. A osteocondução que proporciona crescimento ósseo a partir
de células osteoprogenitoras que migraram do tecido circunjacente pela superfície do material
enxertado, dando origem a osteoblastos. A osteopromoção que ocorre na presença de barreiras
físicas, como membranas, que isolam o defeito da invasão das células de tecidos competidores
com alta taxa de proliferação, limitando ou mesmo impedindo, o a formação de fibroses
(GRANJEIRO et al., 2004).
A cronologia do reparo dos enxertos ósseos pode ser didaticamente dividida em quatro
etapas: momento da instalação do enxerto, la semana, 2a-3a semanas e 4a-63 semanas
A colocação de um enxerto constituído por osteoblastos, endósteos e células residentes
circundadas por um leito tecidual vascular e celular, gera um meio hip6xido (tensões de 2-3 a 10
mm/hg), ácido (pH 4,0 a 6,0) e rico em lactato no local receptor. Neste ambiente, a reparação
óssea começa com a liberação dos fatores de crescimento, logo após ter ocorrido a degranulaçâo
das plaquetas. Os fatores de crescimento liberados são: Fator de crescimento derivado de
plaquetas (PDGF), fatores de crescimento de transformação B (TGF-B), fator de crescimento
fibroblástico (FGF) e fator de crescimento similar A. insulina (IGFs). Estes fatores conduzem a
migração e proliferação de células endoteliais e a formação de capilares e estimulam outros
eventos celulares (PEREIRA Filho et al., 2004).
0 PDGF estimula a mitogenese das células do canal medular transferida junto com o
enxerto e inicia a angiogenese do complexo capilar no interior do enxerto pela indução de mitose
das células endoteliais. 0 TGF-B inicialmente estimula a mitogenese dos osteoblastos e préosteoblastos, para aumentar o número destas células, bem como promove a diferenciação das
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mesmas em osteoblastos maduros e funcionais. Para sustentar a invaginação capilar, este,
influencia os osteoblastos e fibroblastos a depositarem matriz óssea e coldgena, respectivamente.
O IGF atua nos osteoblastos do endósteos, limitando a formação de trabéculas do osso esponjoso

enxertado (PEREIRA Filho et al., 2004).
Nos primeiros três dias após o enxerto, inicia-se uma intensa atividade celular, quando os
capilares penetram no enxerto, processo ocasionado pela angiogênese. Neste período, prevalece a
multiplicação e a diferenciação das células mesênquimais indiferenciadas do canal medular em
osteoblastos, que irão secretar TGF-B e IGF na matriz óssea. Do quinto ao sétimo dia, por meio
do mecanismo de quimiotaxia, o PDGF e o gradiente de oxigênio atraem os macrófagos para a
area enxertada. A partir dai, os processos reparadores serão estimulados pelos fatores de
crescimento derivados dos macrófagos. A resposta autócrina, ou seja, de auto-estimulação. é
mantida pelas células do canal medular que continuam a secretar TGF-I3 e IGF (ibidem).
Entre a segunda e terceira semanas, ocorre atuação direta dos fatores de crescimento
permitindo a manutenção do processo de reparo, principalmente mitogênese das células do canal
medular e angiogênese capilar. Após o 14 0 ao 17 0 dia,, pode-se ver a completa permeação capilar
do enxerto. Como estes capilares respondem ao gradiente de oxigênio, logo que se difundem no
enxerto, geram um mecanismo cessante para prevenir uma maior angiogênese. Sao originadas
ilhas oste6ides individuais na superfície gerando o processo de consolidação clinica do enxerto.
Nesta fase vê-se tecido ósseo trabeculado desorganizado sem sistemas harvesianos (ibidem).
Na 4' e 6' semanas o enxerto está revascularizado e o reparo ósseo, quase completo. Os
macrófagos deixam a area, pois se inicia o processo de reabsorção e reposição. Ocorre a liberação
de BMPs e IGF, proteínas ácido-insolúveis, que agem nas células adjacentes do canal medular e
pré-osteoblastos, que irão secretar matriz óssea. Esse processo definirá uma arquitetura óssea
madura, com sistemas harvesianos caracterizando o osso secundário mineralizado, com end6steo
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e periósteo. Sendo assim o enxerto, através de um ciclo normal de reabsorção e remodelação,
progride para um osso maduro e funcional (ibidem).
Por outro lado, deve-se levar em consideração que a ocorrência destes mecanismos tem
como variável a resposta orgânica de cada animal (MISH, 2000).
As técnicas operatórias ocasionam efeitos diretamente no processo de reparação óssea,
relacionada anteriormente. Temperaturas superiores a 47°C em tempos maiores que 1 minuto
acarretam danos celulares irreversíveis. Por este motivo, toda osteotomia deverá realizar-se sob
abundante irrigação. O diâmetro da broca e a força no ato cirúrgico também influenciam na
temperatura (KERAWALA et al., 1999).

3.3 REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA

As conseqüências da exodontia incluem reabsorção óssea alveolar e tardiamente atrofia do
osso basal edêntulo. 0 processo de reabsorção alveolar inicia-se rapidamente após a exodontia e
reduzem significativamente a possibilidade de inserção dos implantes sem enxertos ósseos
(WANG et al., 2004).
Baseados em experiências pioneiras sobre a cicatrização dos tecidos periodontais após a
terapia cirúrgica, o principio da cicatrização tecidual foi descoberto no inicio dos anos 80
(KARRING et al, 1980).
As células que têm acesso e migram para um determinado espaço da lesão é que
determinam o tipo de tecido a ser regenerado nesse espaço. Tanto a exclusão de células
indesejadas da área da lesão quanto à formação do espaço, para o qual as células desejadas

19

podem migrar, foram inicialmente alcançados pela colocação de membranas (KARRING et al,
1985).
Implantes ósseo-integrados têm sido comprovados como eficazes, entretanto, o sitio
receptor pode contra-indicar a instalação do implante pelas técnicas convencionais nos pacientes
com volume ósseo insuficiente. A regeneração óssea guiada com a instalação imediata o implante
endósseo tem sido utilizada como terapia de aumento de rebordo (FIORELLI e NEVINS, 2003).
0 desenvolvimento da ROG surgiu do aperfeiçoamento da RTG (regeneração tecidual
guiada), preconizada na periodontia (ANDRADE et al., 2004).
A ROG baseia-se no conceito da osteopromoção, que se refere ao uso de meios físicos
para promover um selamento total de um local anatômico para prevenir que outros tecidos,
principalmente tecido conjuntivo, interfiram na osteogênese, bem como no direcionamento da
formação óssea. Esta barreira é colocada em contato direto com a superfície óssea circundante,
posicionando o periósteo na superfície externa da membrana (ACE VEDO et al, 2004).
Para neoformação óssea ser completa pela ROG, deve existir as seguintes condições: fonte
de células osteogênicas e osso viável adjacente ao defeito, fonte adequada de vascularização, o
local da ferida deve permanecer mecanicamente estável durante a cicatrização e deve existir um
espaço apropriado entre a membrana e a superfície óssea (ACE VEDO et al., 2004).
Para tal é importante a utilização de membrana que promova um ambiente adequado para
cada situação, permitindo ao organismo utilizar seu potencial de cicatrização natural e regenerar
os tecidos perdidos ou ausentes (Ibidem).
A evolução da regeneração óssea guiada (ROG) tem influenciado substancialmente as
possibilidades para a utilização de implantes. 0 uso de procedimentos de aumento de tecido
ósseo tem levado a instalação de implantes end6sseos em Areas com volume ósseo insuficiente. A
falta de volume ósseo pode ser devido a defeitos congênitos, pós-traumáticos, pós-cirúrgicos, ou
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resultado de doenças. A previsibilidade e o sucesso desse procedimento podem facilitar o
tratamento do paciente comprometido (HAMMERLE e JUNG, 2003).
A compreensão atual dos mecanismos que levam A regeneração dos tecidos ainda está de
acordo com estes conceitos iniciais de Karring et al, 1985 (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Os princípios das membranas abrangem possuir propriedades oclusivas, ou seja, possuir
permeabilidade tal que permita a difusão de plasma e nutrientes, porém não a passagem de
células não osteogênicas, biocompatibilidade, funcionar como suporte físico ao tecido mole
circundante, prevenindo o colapso deste espaço que sera preenchido com um coágulo sanguíneo
necessário para a formação óssea, proteger a delicada rede vascular durante a organização do
coágulo, além de, finalmente, agregar estabilidade biomecfinica para permitir que o espaço seja
excluído de forças tencionais para formação do novo osso (ACE VEDO et al., 2004).
A terapia com ROG têm se tornado uma importante opção da pratica clinica com
implantes. Estudos demonstraram altas taxas de sucesso na regeneração do tecido ósseo em torno
de implantes em função, quando comparados a sítios que não receberam tratamento a base de
regeneração óssea (FUGAZZOTTO, 2005).
Avaliando o sucesso dos implantes dentais colocados imediatamente em sítios pósextração com e sem ROG suportando coroas simples com acompanhamento de 48 meses, com
visitas e exames freqüentes, mostraram uma taxa de sucesso cumulativa de 97% (COVANI et al.,
2004).
Questões sobre a qualidade do novo osso obtido por meio da ROG associada aos materiais
de enxertia têm sido levantadas, juntamente a sua importância na osseointegração. Ao realizarem
análises histológicas de secções de futuros sítios de implantes em mandíbula, que foram
aumentadas com osso bovino e membrana de coldgeno, concluíram dentro dos limites deste
estudo, que a osteogênese é completa e que a taxa de vascularização e atividade osteoclástica
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reduziu após 7 meses. Outra conclusão foi que a localização anatômica do defeito, assim como as
propriedades do material enxertado utilizado, podem ser importantes fatores na obtenção de
sucesso nas técnicas de ROG (ERSANLI et al., 2004).
Ao investigar as características do novo osso formado durante a ROG com membranas de
ePTFE aplicadas em defeitos criados em tibias de ratos usando imunohistoquimica com anticorpo
especifico e microscopia de varredura a laser confocal concluíram que a ROG acelera a migração
de células osteogênicas e a formação do novo osso (MATSUZAKA et al., 2001).
Em uma revisão sistemática recente, foi avaliada a sobrevida dos implantes, os quais
foram implantados em sítios com ROG. Neste estudo concluíram que: a taxa de sucesso dos
implantes colocados dentro destes sítios com aumento por ROG, usando membranas, foi de 79%
a 100% e que a maioria dos estudos, mais de 90% indicou que as próteses estavam pelo menos

um ano em função. Portanto As taxas de sobrevida nos estudos revisados são similares As dos
implantes colocados em sítios sem necessidade de aumento de rebordo (HAMMERLE et al.,
2002).
Em outro estudo os efeitos da ROG sobre a cicatrização de defeitos ósseos foram
avaliados, utilizando membranas reabsorviveis na tibia posterior direita de coelhos. Após preparo
e obtenção de secções histológicas foi avaliado o ganho de tecido ósseo, utilizando microscópio
óptico, após 10, 20 e 30 dias da realização da ROG. Como conclusão, a união óssea
intramembranosa, atividade de formação óssea e formação de osso esponjoso, apresentam valores
altos no grupo com ROG, quando comparado ao grupo controle. Em suma esta técnica influencia
as fases da cicatrização óssea (ASLAN et al., 2004).
Tecnicamente, a despeito das diferentes opiniões sobre o sucesso dos implantes e do
método de ROG com e sem fechamento primário rígido da ferida no ato cirúrgico, o fechamento
primário mostra ser o procedimento de melhor previsibilidade. A falta de tecido ceratinizado no
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ato cirúrgico é um impedimento do processo de reparo. Várias técnicas cirúrgicas têm sido
descritas, com vantagens e desvantagens, para transpor esta dificuldade. Deve-se realizar uma
análise dos tecidos moles do futuro sitio para inserção dos implantes ao selecionarmos o método
de ROG, para não por em risco os resultados do tratamento quanto à estética e função pela
alteração do tecido mole e da topografia óssea adjacente (SHABAN, 2004).
A ROG é um previsível no tratamento de defeitos ósseos peri-implantares, tais como
deiscências, fenestrações, defeito ósseo residual ao redor de implantes imediatos (ACEVEDO et
al., 2004).
0 método da ROG também foi proposta como uma modalidade de tratamento de periimplantites, na qual em dois casos reportados, foram realizados implantoplastia, devido a textura
das superfícies dos implantes, seguido de descontaminação tópica por tetraciclina e usado em
conjunto com a regeneração óssea. Em ambos os casos, os procedimentos foram efetivos em
controlar a doença e na regeneração do tecido ósseo perdido. Os resultados foram satisfatórios,
no entanto, sugerem-se investigações futuras (SUH et al., 2003).
Deve-se também considerar a saúde sistêmica do candidato à terapia pelo método de
ROG, assim como seus hábitos deletérios.
Em um estudo realizado em cães, defeitos cirúrgicos foram criados bilateralmente, no qual
um lado foi coberto com membrana de ePTFE e outro lado não recebeu nenhum recobrimento.
Aplicações de nicotina subcutâneas foram administradas com o objetivo de avaliar o impacto da
nicotina sobre os defeitos tratados com o método de ROG, comparando com um grupo placebo
que não recebeu administração de nicotina. Concluíram que, dentro dos limites da pesquisa, a
nicotina afeta, mas não impede a cicatrização óssea (SALDANHA et al., 2004).
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A associação de biomateriais a enxertos ósseos é igualmente importante. Conhecer suas
características individuais, indicações e contra-indicações são fundamentais para o sucesso da
terapia com o método de ROG.
Pesquisadores avaliaram o desempenho do método da ROG utilizando membranas de
ePTFE associadas A osso autógeno do tuber da maxila, ramo da mandíbula e sinfise mentoniana
logo após a instalação de implantes. Concluíram que todos os materiais foram capazes de
produzir certo grau de regeneração óssea. Os maiores indices de sucesso do método da ROG
foram quando se utilizou a sinfise mandibular, em seguida quando usou enxerto do ramo. Essas
regiões doadoras foram consideradas a melhor escolha de enxerto para o método de ROG em
torno de implantes (VEIS et al., 2004).
Outra característica a ser observada é a superfície do implante a qual será o arcabouço
para o método de ROG a ser empregado em indicação de aumento de rebordo.
Objetivando avaliar a influência da característica da superfície de implantes com Plasma
Spray de titânio (TPS) e usinados em proporções iguais na ROG, foram realizadas avaliações de
secções histológicas e histométrica e concluiu-se que os implantes apresentando superfície tratada
influenciam positivamente na osseointegração quando comparados aos usinados (LIMA et al.,
2003).
Deve-se ponderar a utilização de outros fatores advindos da bioengenharia como adição de
proteínas e fatores de crescimento.
Estudos preliminares mostraram limitações no potencial de formação óssea nos métodos
de ROGs realizados em defeitos alveolares horizontais. A implantação cirúrgica da proteína óssea
morfogenética recombinante 2 (rhBMP-2) em uma esponja de coldgeno carreadora (ECC) abaixo
de uma membrana de ePTFE acentuaram a ROG em alguns defeitos, entretanto, suficientes
quantidades de osso para instalação dos implantes não são rotineiramente obtidas para análise
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concomitante. 0 objetivo deste estudo foi avaliar o potencial da rhBMP-2 em associação com
ECC utilizando o espaço obtido entre implantes e revestidos por uma membrana com
macroporos de ePTFE. Os resultados apresentaram significante aumento de rebordo alveolar dos
antigos defeitos nos grupos em que foram utilizados rhBMP-2/ACS quando comparados ao grupo
controle (WIKESJO et al., 2004).
0 desafio para a regeneração de osso alveolar em tomo de implantes ou dentes é o de
obter e sustentar moléculas que promovam crescimento celular. A proteína morfogenética óssea
(BMP-7) tem demonstrado a habilidade de estimular a regeneração óssea em diversos sítios,
incluindo o complexo crânio-facial. Em um estudo para avaliar in vivo a liberação do gene de
BMP-7 sobre uma matriz de colágeno, em sítios em que haviam sido realizadas osteotomias
s eguidas

da colocação dos implantes, os resultados mostraram eliminação de defeitos ósseos,

formação corona l de tecido ósseo, e contato entre osso e implante. Portanto in vivo esta é uma

terapia com potencial para ser aplicada nos procedimentos de regeneração óssea (DUNN et al.,
2005).
Os resultados da combinação de plasma rico em plaquetas (PRP) com osso autógeno

recentemente têm sido reportados com maiores taxas de ganho e qualidade do novo osso formado
nos processos de regeneração (SHANAMAN et al., 2001).
Embora a ROG seja um procedimento previsível, é imperativo uma melhor compreensão
dos fatores críticos para o sucesso ou falha desta técnica. Esse entendimento nos levará a
protocolos mais refinados e ao desenvolvimento e uso de novos materiais, como mend)! anas com
melhor desempenho. Dentre estes fatores a serem ponderados objetivando

um melhor

desempenho estão: 1) o tamanho das membranas e suas perfurações quando possuírem; 2) sua
estabilidade; 3) duração até reabsorção; 4) acesso melhorado do tecido ósseo e das células
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derivadas da medula óssea para a Area de regeneração; e 5) preenchimento sanguíneo e prevenção
de deiscência dos tecidos moles (HAMMERLE e JUNG, 2003).
A seguir iremos rever os tipos de membrana e posteriormente a utilização de novos
materiais.

3.3.1 TIPOS DE MEMBRANAS

Diversos tipos de membranas têm sido utilizados no desenvolvimento do método da ROG
em estudos clínicos e experimentais. As membranas podem ser confeccionadas de
politetrafluoretileno (PTFE), e o politetrafluoretileno expandido (ePTFE), polilactina 910,
coldgeno, Acido polilático, ácido poliglicolico, poliuretano, sulfato de cálcio, tela de microtitânio,
lâminas de titânio e outros (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Dentre estes requisitos fundamentais dos biomateriais, como as membranas, estão a
biocompatibilidade, a barreira celular, a integração com o tecido hospedeiro, o manejo clinico e a
manutenção do espaço funcional. Entretanto, para as membranas absorvíveis e biodegradáveis,
outros fatores devem ser preenchidos, como a resposta tecidual à resultante degradação
hidrolitica deverá ser minima, reversível e não influenciar negativamente a regeneração dos
tecidos (GOTTLOW, 1993).
A capacidade de manutenção do espaço deve ser equilibrada com a capacidade de
adaptação da membrana ao contorno do osso adjacente e a diminuição da tendência do material
perfurar os tecidos moles finos, razão pela qual se prefere maior lisura e flexibilidade. A
manutenção do espaço durante todo período de cicatrização depende da integridade mecdnica e
fisica da membrana (ACE VEDO et al., 2004).
As membranas podem ser mais amplamente d ivididas em não-absorvíveis e absorvíveis.
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3.3.1.1 MEMBRANAS NÃO-ABSORVÍVEIS

3.3.1.1.1 MEMBRANAS DE POLITETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (ePTFE)

Após o primeiro procedimento bem-sucedido de ROG, este material passou a ser

amplamente utilizado tornando-se padrão para os procedimentos de regeneração óssea.
Caracterizado como um polímero de alta estabilidade em sistemas biológicos, ele resiste A
degradação pelos tecidos hospedeiros e microrganismos, não induzindo respostas imunes
(HAMMERLE e JUNG, 2003).
Muitos dos fatores críticos para o sucesso da formação óssea foram identificados em
estudos experimentais aplicando-se as membranas de ePTFE. Os protocolos clínicos e cirúrgicos,
cuidados pós-operatórios e tempo necessário para a cicatrização foram determinados utilizando as
membranas não-absorvíveis (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Em estudos do método de ROG comparando as membranas de ePTFE com as absorvíveis,
mostraram que o ganho ósseo médio foi diminuído nos casos com deiscências, comparado com
um período de regeneração submergido. Entretanto, tanto na presença como na ausência de
problemas de tecido mole, a quantidade de preenchimento ósseo dos defeitos foi maior com as
membranas de ePTFE (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Existem algumas razões para o preenchimento do defeito ser geralmente mais baixo com
as membranas absorvíveis, quando comparadas As membranas de ePTFE. Dentre estas a melhor
capacidade de manutenção do espaço, tempo controlado da função da barreira, ausência do
processo de reabsorção e da geração de produtos de reabsorção que afetam negativamente a
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formação óssea e o maior tempo de pesquisas, resultando em protocolos cirúrgicos mais bem
elaborados (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Foi comparada a capacidade de corrigir defeitos verticais, de rebordos alveolares e a
manutenção do ganho obtido antes e após a instalação dos implantes, com o método de ROG
utilizando osso autógeno e membranas de ePTFE, com distração osteogenica (DO). Para tal 11
pacientes, grupo 1, foram tratados com o método de ROG para ganho vertical juntamente com
osso autógeno e membranas de ePTFE, e o grupo 2 foram tratados com DO, e os implantes
instalados no momento cirúrgico em que foi removido o aparelho distrator. 0 grupo I foi subdividido em implantes colocados no momento da aplicação do método de ROG e implantes
instalados na cirurgia de remoção das membranas não absorvíveis. Sugere-se que ambas as
técnicas podem diminuir o defeito ósseo em rebordos ósseos reabsorvidos e que as taxas de
sobrevida dos implantes não apresentaram diferenças significativas entre os dois grupos
(CHIAPASCO et al., 2004).

3.3.1.1.2 MEMBRANAS REFORÇADAS COM TITÂNIO

Quando se almeja formação óssea de grandes defeitos ou áreas acima do rebordo, as
membranas convencionais de ePTFE não mantêm idealmente o espaço, a menos que suportadas
por material de enxertia. Uma alternativa é a utilização de membranas com forma estável, como
as reforçadas com titanio

(HAMMERLE e JUNG, 2003).

Avaliando clinica e histologicamente o processo de cicatrização óssea abaixo de laminas

de titânio usadas no método de ROG que foi conduzido junto com a colocação dos implantes e
concomitante a 66 elevações de assoalhos de seio maxilar, examinados durante 3 anos e oito
meses, obteve-se uma taxa de sucesso de 64%. Algumas membranas foram removidas
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precocemente devido à exposição. Em 65 dos 66 casos, uma quantidade suficiente de osso estável
foi obtida, sugerindo boa compatibilidade e função da membrana. Entretanto, a ocorrência de
complicações durante a cicatrização, em 36% dos casos, mostrou a necessidade de otimização as
laminas de titânio (OTTO et al., 2004).

3.3.1.2 MEMBRANAS ABSORVÍVEIS

3.3.1.2.1 MEMBRANAS DE COLAGENO

A efetividade das membranas absorvíveis tem aumentado. enquanto que as nãoabsorvíveis têm diminuído a sua importância clinica se restringindo a indicações especificas. 0
uso de membranas não-absorvíveis é questionado pelo fato de exigirem um segundo ato

cirúrgico, e considerando a morbidade e o estresse psicológico do paciente, o risco de dano aos
tecidos e a relação custo beneficio, desta forma, é desejável a substituição das membranas nãoabsorvíveis pelas absorvíveis (HAMMERLE e JUNG, 2003).
Quando membranas não-absorvíveis são usadas nos métodos de ROG uma cirurgia de
segundo estagio é requerida para remoção da membrana. Em adição, estes tipos de membrana
mostram uma alta incidência de deiscências com exposição de membranas que freqüentemente
facilitam infecções e trazem resultados desfavoráveis. Membranas absorvíveis, como as de
colágeno, foram criadas e estão sendo desenvolvidas para transpor estes problemas (WANG e
CARROLL, 2001).
Membranas de colágeno promovem adesão celular, quimiotaxia, homeostasia,

e

degradação fisiológica com baixa imunogenicidade, o que faz dela um material ideal como
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barreira. Estes materiais devem manter por um tempo apropriado sua integridade, o que ocasiona
maior sucesso na exclusão celular. (ZOHAR et al., 2004).
As membranas de coldgeno têm sido utilizadas na medicina e odontologia devido A sua
provada biocompatibilidade e capacidade de promoção da cicatrização da lesão cirúrgica e
prevenção do crescimento epitelial, onde deverá formar tecido ósseo, durante as fases iniciais do
reparo. Estudos mostram resultados semelhantes ao se aplicar o método de ROG quando
comparadas com membranas não absorvíveis, como as ePTFE. Estudos longitudinais são
necessários para avaliar os totais beneficios da membrana de colAgeno em defeitos periodontais e
peri-implantares (BUNYARATAVEJ e WANG, 2001).
As membranas absorvíveis, alem de não necessitarem de uma intervenção cirúrgica para
sua remoção, ainda apresentam vantagens adicionais como, otimização da cicatrização dos
tecidos moles, em algumas membranas ocorre incorporação pelos tecidos hospedeiros, e
reabsorção rápida em caso de exposição, diminuindo a probabilidade de tomarem-se fatores
retentivos que propiciam a contaminação bacteriana (LORENZONI et al., 1998).
0 objetivo do uso da membrana é exclusão epitelial e consolidação do osso alveolar.
Convencionalmente, sugere-se estabilidade da membrana para obtenção de melhores resultados.
Estudando as taxas de reabsorção de membranas de coldgeno de diferentes tipos (BioGide,
AlloDerm porcine-derived, AlloDerm human-derived) na cavidade oral, em modelo animal, por
meio de biópsias realizadas nos quatros meses de pós-operatório concluíram que todos os três
tipos mostraram pequena a moderada degradação após 1 mês e total degradação após quatro
meses. Os autores sugeriram que, clinicamente, é necessário estar atento As taxas de reabsorção
ao selecionar estas membranas para tratamento com o método de ROG (OWENS e YUKNA,
2001).
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0 comportamento mecânico e o osso neoformado após aplicação do método de ROG com
auxilio de membranas de colágeno tipo I em torno de implantes de superfície tratada com
hidroxiapatita e instalados em coelhos (divididos em grupo A com membrana e implante e grupo
B sem membrana e com implante), foi avaliado por meio da microscopia eletrônica. Os
resultados mostraram que a formação óssea presente na cervical em torno de implantes foi muito
maior no grupo A quando comparados ao grupo B (CAIAZZA et al., 2000).
Ern um estudo comparativo clinico quando utilizaram diferentes membranas (ePTFE da

Gore-Tex, e duas membranas de coldgeno, OssixTrade e Bio-Gide) em procedimentos
regenerativos, onde as membranas foram posicionadas imediatamente após a instalação dos
implantes, concluíram que estas se mostram capazes de sustentar a cicatrização gengival quando
expostas prematuramente (MOSES et al., 2005).

3.3.1.2.2 NOVOS MATERIAIS

Um novo tipo de membrana para a aplicação do método de ROG, fabricada de compósito

de nano-fibras de carbonato de cálcio/policapronolato foi avaliado quanto à sua estabilidade
mecânica, condução e proliferação osteoblatica por meio de microscópia eletrônica e intensidade
de absorção. Os autores concluíram que em decorrência da boa condução de células a membrana
tem potencial de utilização (FUJIHARA et al., 2005).
Em um estudo experimental de ROG com membrana de pericárdio bovino, defeitos foram
criados na mandíbula de cães. 0 estudo foi dividido em dois grupos, o grupo experimental que
recebeu com a nova membrana e o controle que não recebeu barreira. Após períodos de 2, 4, 8 e
16 semanas os animais foram sacrificados para avaliações histológicas. Os resultados mostraram
boa cicatrização da lesão cirúrgica em 10 dos 11 animais. Esta membrana pode ser mantida in
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vivo por 16 semanas sem ser absorvida e sem invaginação de células inflamatórias. Outra
consideração foi que o reparo dos defeitos ósseos do grupo experimental foi melhor no grupo
experimental comparado com o do grupo controle. Os autores concluíram que a membrana
experimental é biocompativel e pode ser usada como novo tipo de barreira (ZHOU e WU, 2004).
Estudos visando o desenvolvimento de membranas para a aplicação do método de ROG
compostas de beta- fosfato tricálcico e compósitos poli (L-lactideo-co-glicol;ideo-co-epsiloncaprolactano) biodegradáveis e termoplásticas, apresentaram sucesso no reparo de defeitos em
mandíbulas de cães de 10 x 10 x 10 mm 3 de tamanho, sugerindo ser passível de utilização nos
métodos de ROG e regeneração tecidual guiada. Além disso, os compósitos indicaram afetar as
propriedades de auto-regulação do pH e prolongar o período de absorção, mas manteve sua
resistência estrutural por um período de 12 semanas, período suficiente para o uso dos métodos
de ROG e RTG (KIKUCHI et al., 2004).
Avaliou-se o potencial de uma membrana biodegradável experimental em suportar a
regeneração óssea por meio de histomorfometria em defeitos laterais realizados em macacos. Este
estudo compreendeu um grupo que recebeu enxerto ósseo em bloco, um grupo que recebeu
enxerto em bloco e membrana, um grupo com que recebeu membrana e osso desproteinizado
bovino e por fim, o grupo controle que não recebeu tratamento algum. Os autores concluíram que
as membranas sustentam a regeneração óssea independente do osso que foi uti I izado para
regeneração óssea (BUSEMLECHNER et al., 2005).

3.3.2 INDICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA

Os defeitos horizontais caracterizam-se por deiscências, fenestrações e defeitos infraósseos (HAMMERLE e JUNG, 2003).
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Evidências sugeriram que o sucesso do método de ROG pode ser alcançado utilizando
membranas absorvíveis. Um estudo avaliou 9 pacientes, com 8 fenestrações e 3 deiscências, em
torno de implantes. Utilizou-se membranas absorvíveis em conjunto com o uso de biomateriais e
realizou-se o segundo procedimento cirúrgico num período médio de 5,7 meses. Os resultados
mostraram sucesso no tratamento dos defeitos ósseos em tomo dos implantes (ROSEN e
REYNOLDS, 2001).
Foi avaliando clinica e histometricamente em cães duas membranas de colágeno, Bio-Gide
e Bio-Mend Extend, no tratamento de deiscências de implantes. Os autores concluíram que a
ROG com auxilio de membranas de coldgeno pode resultar em significativo aumento da
quantidade óssea, e o tipo de defeito foi o mais importante fator que afetaria a ROG utilizando
membranas absorvíveis de colágeno (OH et al., 2003).
As indicações para aumento vertical da crista incluem situações em que a altura óssea
remanescente é insuficiente para ancorar os implantes, nas relações desfavoráveis entre coroa e
tamanho do implante. Adicionalmente, indica-se aumento vertical da crista quando há estética
desfavorável, devido a falta de tecido mole e duro remanescentes (HAMMERLE e JUNG, 2003).
0 método de ROG tem sido utilizado com auxilio de membranas não absorvíveis para
possibilitar a instalação de implantes em locais comprometidos ou com osso insuficiente,
incluindo sítios de extração (ROSEN e REYNOLDS, 2001).
Embora o método de ROG ter suas comprovações justificadas por diversos trabalhos
citados, em parte neste trabalho, alguns apontaram resultados diferentes, pelos quais ao avaliar
não mencionaram diferenças estatísticas para o grupos com e sem a utilização de membranas.
Um estudo avaliou a eficácia da combinação de membranas e enxertos ósseos para o
tratamento de defeitos horizontais, em tamanho mésio-distal e vestíbulo-lingual em relação ao
implante, e verticais em implantes imediatos em maxila anterior e área de pré-molares. A
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metodologia envolveu os seguintes grupos: grupo I) com membrana de ePTFE (Gore-Tex);
grupo 2) com membrana absorvível (Resolut); grupo 3) com membrana reabsorvivel e enxerto
ósseo autógeno; grupo 4) somente com osso autógeno; e grupo 5) sem membrana e sem osso
aut6geno. Os resultados indicaram que pode ocorrer redução de defeitos verticais e vestíbulolinguais adjacentes a implantes imediatos sem a necessidade do uso de enxertos ou membranas, e
membranas reduzem melhor defeitos horizontais mésio-distais sem diferença significativa
(CHEN et al., 2005).
Em um estudo prospectivo de 5 anos analisando a perda óssea marginal, a presença de
placa, as condições da mucosa peri-implantar, a mucosa ceratinizada e os níveis do tecido mole
marginal de implantes do Branemark System tratados com o método de ROG, com auxilio de
membranas, Bio-Gide e Gore-Tex, e Bio-Oss, concluíram que a recessão está mais diretamente
relacionada ao tipo de coroa do que ao tipo de tratamento cirúrgico. Outra conclusão foi que os
implantes tratados com o método de ROG mostraram taxas de sucesso similares aos não tratados,
embora a reabsorção do osso marginal óssea tenha sido maior nos casos tratados com o método
de ROG comparado com os não tratados (ZITZMANN et al., 2001).

3.3.3 EXPOSIÇÃO DE IMPLANTES E DAS MEMBRANAS

Dentre os problemas mais freqüentemente associados a ROG e ao uso de membranas estão
o colapso total ou parcial da membrana, exposição da membrana por deiscência do tecido mole, e
alto grau habilidade por parte do profissional (ACEVEDO et al., 2004).
A exposição da membrana equivale a uma porção da membrana contaminada por
bactérias. A formação óssea estará comprometida não pela exposição da membrana e sim pela
indução da inflamação resultante da invasão bacteriana. A remoção precoce da membrana pode
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afetar a cicatrização pela regeneração, contudo de quatro a seis semanas, a remoção da membrana
pode não ter efeito nocivo (ACEVEDO et al., 2004).
A exposição precoce dos implantes pode tornar-se um fator de risco durante as fases
iniciais de cicatrização. Estes defeitos e exposições parciais dos parafusos de cicatrização são uns
possíveis focos de acúmulo de bactérias. Por esta razão, podem resultar em inflamação, danos na
mucosa peri-implantar e possível perda óssea. Algumas vezes a exposição é tão pequena que não
é clinicamente visível (BARBOZA e CAULA, 2002).
Lin uma meta-análise critica combinando dados de estudos de exposição das membranas
utilizadas em regeneração tecidual guiada (RTG) em furcas classe II e defeitos intra-ósseos,
juntamente com ROG em torno de implantes, concluiu-se que a exposição na aplicação do
método de ROG acarreta um maior efeito negativo quando comparada com o método de RTG
(MACHTEI, 2001).
A exposição prematura de membranas usadas no método de ROG resulta em decréscimo
na formação óssea. Avaliaram o efeito de uma membrana de ePTFE (Gore-Tex) e duas
membranas de colágeno (Ossixtrade e Bio-Gide), sobre a cicatrização óssea em tomo de
implantes em casos com e sem exposição prematura dos implantes. Nos defeitos, que haviam
sido mensurados antes da inserção de membrana e comparados com medidas finais, não houve
diferença significativa entre os grupos quanto a formação óssea quando não houve exposição,
entretanto, houve diferença quando a exposição da membrana ocorreu. Maiores indices de
formação óssea, mesmo nos casos em que houve exposição da membrana, foram encontrados
para o grupo da Ossixtrade, seguido pelo grupo da Gore-Tex e finalmente o grupo da Bio-Gide.
Em conclusão, com exposição prematura dos implantes resultam em prejuízo na cicatrização
óssea (MOSES et al., 2005).
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Diversas características tornam as membranas absorvíveis materiais ideais como barreira.
A manutenção de sua integridade por um tempo apropriado ocasiona maior sucesso na exclusão
celular. A degradação e a exposição precoce das barreiras oferecem diversos riscos para os
procedimentos regenerativos (ZOHAR et al., 2004).

36

4 DISCUSSÃO

Este estudo possui relevância cientifica ao revisar os fundamentos da regeneração óssea
guiada, pois se constitui de uma alternativa para algumas situações as quais nos deparamos em
nossas cirurgias em implantodontia.
Como já vimos as conseqüências da exodontia incluem reabsorção óssea alveolar e
tardiamente atrofia do osso basal edêntulo. 0 processo de reabsorção alveolar inicia-se
rapidamente após a exodontia e reduzem significativamente a possibilidade de inserção dos
implantes sem enxertos ósseos (WANG et al., 2004).
Alguns dos nossos pacientes nos procuram para reabilitação em períodos tardios deste
processo de reabsorção, e consequentemente a estas situações, uma diminuição da gama de
tratamentos passíveis.
Convencionalmente um paciente que tenha perdido um dente há alguns anos, precisaria de
um enxerto ósseo prévio, aguardar o período de integração, cerca de 4 a 6 meses, para então, ser
inserido o implante osseointegrado.
Como revisto, na 4a e 6' semanas o enxerto está revascularizado e o reparo ósseo, quase
completo. Os macrófagos deixam a área, pois se inicia o processo de reabsorção e reposição.
Ocorre a liberação de BMPs e IGF, proteínas ácido-insolúveis, que agem nas células adjacentes
do canal medular e pré-osteoblastos, que irão secretar matriz óssea. Esse processo definirá uma
arquitetura óssea madura, com sistemas harvesianos caracterizando

o osso secundário

mincralizado, com endósteo e periósteo. Sendo assim o enxerto, através de um ciclo normal de
reabsorção e remodelação, progride para um osso maduro e funcional (PEREIRA Filho et al.,
2004).
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Desta forma, implantes ósseo-integrados têm sido comprovados como eficazes, entretanto,
o sitio receptor pode contra-indicar a instalação do implante pelas técnicas convencionais nos
pacientes com volume ósseo insuficiente. A regeneração óssea guiada com a instalação imediata
o implante endósseo tem sido utilizada como terapia de aumento de rebordo (FIORELLI e
NEVINS, 2003).
Assim não haveria a necessidade de separação dos procedimentos de enxertia óssea e
instalação dos implantes, diminuindo o tempo de tratamento e a morbidade pós-operatória e
maior aceitação dos pacientes a terapia com implantes.
Entretanto as membranas utilizadas em procedimentos de ROG precisam apresentar
algumas características.
Haja vista que existe a necessidade das membranas possuírem propriedades oclusivas, ou
seja, possuir permeabilidade tal que permita a difusão de plasma e nutrientes, porém não a
passagem de células não osteogênicas, biocompatibilidade, funcionar como suporte físico ao
tecido mole circundante, prevenindo o colapso deste espaço que será preenchido com um coágulo
sanguíneo necessário para a formação óssea, proteger a delicada rede vascular durante a
organização do coágulo, além de, finalmente, agregar estabilidade biomecfinica para permitir que
o espaço seja excluído de forças tencionais para formação do novo osso (ACEVEDO et al.,
2004).
A terapia com ROG têm se tornado uma importante opção da pratica clinica com
implantes. Estudos demonstraram altas taxas de sucesso na regeneração do tecido ósseo em torno
de implantes em função, quando comparados a sítios que não receberam tratamento a base de
regeneração óssea (FUGAZZOTTO, 2005).
Em resumo, as indicações para aumento vertical da crista incluem situações em que a
altura óssea remanescente é insuficiente para ancorar os implantes, nas relações desfavoráveis
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entre coroa e tamanho do implante. Adicionalmente, indica-se aumento vertical da crista quando
há estética desfavorável, devido a falta de tecido mole e duro remanescentes (HAMMERLE e
JUNG, 2003).
Ao nos questionarmos sobre as características do novo osso formado durante a ROG,
investigações com membranas de ePTFE aplicadas em defeitos criados em tibias de ratos usando
imunohistoquimica com anticorpo especifico e microscopia de varredura a laser confocal
concluíram que a ROG acelera a migração de células osteogênicas e a formação do novo osso
(MATSUZAKA et al., 2001).
Quanto A sobrevida dos implantes foi avaliada em uma revisão sistemática, os quais
foram implantados em sítios com ROG. Neste estudo concluíram que: a taxa de sucesso dos
implantes colocados dentro destes sítios com aumento por ROG, usando membranas, foi de 79%
a 100% e que a maioria dos estudos, mais de 90% indicou que as próteses estavam pelo menos
um ano em função. Portanto As taxas de sobrevida nos estudos revisados são similares As dos
implantes colocados em sítios sem necessidade de aumento de rebordo (HAMMERLE et al.,
2002).
Em outro estudo os efeitos da ROG sobre a cicatrização de defeitos ósseos foram
avaliados, utilizando membranas absorvíveis na tibia posterior direita de coelhos. Após preparo e
obtenção de secções histológicas foi avaliado o ganho de tecido ósseo, utilizando microscópio
óptico, após 10, 20 e 30 dias da realização da ROG. Como conclusão, a união óssea
intramembranosa, atividade de formação óssea e formação de osso esponjoso, apresentam valores
altos no grupo com ROG, quando comparado ao grupo controle. Em suma esta técnica influencia
as fases da cicatrização óssea (ASLAN et al., 2004).
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Dentre os problemas mais freqüentemente associados à ROG e ao uso de membranas esta
o colapso total ou parcial da membrana, exposição da membrana por deiscência do tecido mole, e
alto grau habilidade por parte do profissional (ACEVEDO et al., 2004).
Deve-se observar previamente a execução da técnica a qualidade e quantidade dos
tecidos periodontais. Uma quantidade insuficiente implica em relaxamento insatisfatório dos
tecidos para o fechamento do sitio, e igualmente importante é a qualidade, que quando pequena
resulta em maior permeabilidade de bactérias que possam notear um processo infeccioso, e maior
mobilidade, sujeito mormente a inserções musculares e bridas.
Portanto, tecnicamente, a despeito das diferentes opiniões sobre o sucesso dos implantes e
do método de ROG com e sem fechamento primário rígido da ferida no ato cirúrgico, o
fechamento primário mostra ser o procedimento de melhor previsibilidade. A falta de tecido
ceratinizado no ato cirúrgico é um impedimento do processo de reparo. Várias técnicas cirúrgicas
têm sido descritas, com vantagens e desvantagens, para transpor esta dificuldade. Deve-se
realizar uma análise dos tecidos moles do futuro sitio para inserção dos implantes ao
selecionarmos o método de ROG, para não por em risco os resultados do tratamento quanto
estética e função pela alteração do tecido mole e da topografia óssea adjacente (SHABAN, 2004).
A exposição prematura de membranas usadas no método de ROG resulta em decréscimo
na formação óssea. Avaliaram o efeito de uma membrana de ePTFE (Gore-Tex) e duas
membranas de colágeno (Ossixtrade e Bio-Gide), sobre a cicatrização óssea em torno de
implantes em casos com e sem exposição prematura dos implantes. Nos defeitos, que haviam
sido mensurados antes da inserção de membrana e comparados com medidas finais, não houve
diferença significativa entre os grupos quanto a formação óssea quando não houve exposição,
entretanto, houve diferença quando a exposição da membrana ocorreu. Maiores indices de
formação óssea, mesmo nos casos em que houve exposição da membrana, foram encontrados
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para o grupo da Ossixtrade, seguido pelo grupo da Gore-Tex e finalmente o grupo da Bio-Gide.
Em conclusão, com exposição prematura dos implantes resultam em prejuízo na cicatrização
óssea (MOSES et al., 2005).
Além disso, a exposição precoce dos implantes pode tornar-se um fator de risco durante as
fases iniciais de cicatrização. Estes defeitos e exposições parciais dos parafusos de cicatrização
são um possível foco de acúmulo de bactérias. Por esta razão, podem resultar em inflamação,
danos na mucosa peri-implantar e possível perda óssea. Algumas vezes a exposição é tão pequena
que não é clinicamente visível (BARBOZA e CAULA, 2002).
0 desafio para a regeneração de osso alveolar em torno de implantes ou dentes é o de

obter e sustentar moléculas que promovam crescimento celular.
A proteína morfogenética óssea (BMP - 7) tem demonstrado a habilidade de estimular a

regeneração óssea em diversos sítios, incluindo o complexo crânio-facial. Em um estudo para
avaliar in vivo a liberação do gene de BMP-7 sobre uma matriz de colágeno, em sítios em que
haviam sido realizadas osteotomias seguidas da colocação dos implantes, os resultados
mostraram eliminação de defeitos ósseos, formação coronal de tecido ósseo, e contato entre osso
e implante. Portanto in vivo esta é uma terapia com potencial para ser aplicada nos procedimentos
de regeneração óssea (DUNN et al., 2005).
Vimos que as membranas podem ser mais amplamente divididas em não-absorvíveis e
absorvíveis. Diversos tipos de membranas tem sido utilizados no desenvolvimento do método da
ROG em estudos clínicos e experimentais. As membranas podem ser confeccionadas de
politetrafluoretileno (PTFE), e o politetrafluoretileno expandido (ePTFE), polilactina 910,
coldgeno, acido polilático, ácido poliglicólico, poliuretano, sulfato de cálcio, tela de microtitânio,
laminas de titânio e outros (HAMMERLE e JUNG, 2003).
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Logo após o primeiro procedimento bem-sucedido de ROG, a membrana de ePTFE
passou a ser amplamente utilizada tornando-se padrão para os procedimentos de regeneração
óssea. Caracterizado como um polímero de alta estabilidade em sistemas biológicos, ele resiste it
degradação pelos tecidos hospedeiros e microrganismos, não induzindo respostas imunes
(HAMMERLE e JUNG, 2003).
Ainda a capacidade de manutenção do espaço deve ser equilibrada com a capacidade de
adaptação da membrana ao contorno do osso adjacente e a diminuição da tendência do material
perfurar os tecidos moles finos, razão pela qual se prefere maior lisura e flexibilidade. A
manutenção do espaço durante todo período de cicatrização depende da integridade mecânica e
física da membrana (ACE VEDO et al., 2004).
As altas taxas de complicações das barreiras de titânio apontam necessidade de otimização
a partir da demonstrada análise clinica e histologicamente o processo de cicatrização óssea abaixo
de laminas de titânio usadas no método de ROG que foi conduzido junto com a colocação dos

implantes e concomitante a 66 elevações de assoalhos de seio maxilar, examinados durante 3
anos e oito meses, obteve-se uma taxa de sucesso de 64%. Algumas membranas foram removidas

precocemente devido à exposição. Em 65 dos 66 casos, uma quantidade suficiente de osso estável
foi obtida, sugerindo biocompatibilidade e função da membrana (OTTO et al., 2004).
Evidências sugeriram que o sucesso do método de ROG pode ser alcançado utilizando
membranas absorvíveis. Um estudo avaliou 9 pacientes, com 8 fenestrações e 3 deiscências, em
torno de implantes. Utilizou-se membranas absorvíveis em conjunto com o uso de biomateriais e
realizou-se o segundo procedimento cirúrgico num período médio de 5,7 meses. Os resultados
mostraram sucesso no tratamento dos defeitos ósseos em torno dos implantes (ROSEN e
REYNOLDS, 2001).
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Foi avaliando clinica e histometricamente em cães duas membranas de colageno, Bio-Gide
e Bio-Mend Extend, no tratamento de deiscências de implantes. Os autores concluíram que a
ROG com auxilio de membranas de colageno pode resultar em significativo aumento da
quantidade óssea, e o tipo de defeito foi o mais importante fator que afetaria a ROG utilizando
membranas absorvíveis de colágeno (OH et al., 2003).
Quando membranas não-absorvíveis são usadas nos métodos de ROG uma cirurgia de
segundo estagio é requerida para remoção da membrana. Em adição, estes tipos de membrana
mostram uma alta incidência de deiscências com exposição de membranas que freqüentemente
facilitam infecções e trazem resultados desfavoráveis. Membranas absorvíveis, como as de
colágeno, foram criadas e estão sendo desenvolvidas para transpor estes problemas (WANG e
CARROLL, 2001).
Membranas de colágeno promovem adesão celular, quimiotaxia, homeostasia,
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degradação fisiológica com baixa imunogenicidade, o que faz dela um material ideal como
barreira. Estes materiais devem manter por um tempo apropriado sua integridade, o que ocasiona
maior sucesso na exclusão celular. (ZOHAR et al., 2004).
As membranas de coldgeno têm sido utilizadas na medicina e odontologia devido à sua
provada biocompatibilidade e capacidade de promoção da cicatrização da lesão cirúrgica e
prevenção do crescimento epitelial, onde deverá formar tecido ósseo, durante as fases iniciais do
reparo. Estudos mostram resultados semelhantes ao se aplicar o método de ROG quando
comparadas com membranas não absorvíveis, como as ePTFE. Estudos longitudinais são
necessários para avaliar os totais benefícios da membrana de coldgeno em defeitos periodontais e
peri-implantares (BUNYARATAVEJ e WANG, 2001).
Como vantagens as membranas absorvíveis, alem de não necessitarem de uma intervenção
cirúrgica para sua remoção, ainda apresentam outros benefícios adicionais como, otimização da
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cicatrização dos tecidos moles, em algumas membranas ocorre incorporação pelos tecidos
hospedeiros, e reabsorção rápida em caso de exposição, diminuindo a probabilidade de tomaremse fatores retentivos que propiciam a contaminação bacteriana (LORENZONI et al., 1998).
Porém deve-se observar que o objetivo do uso da membrana é exclusão epitelial e
consolidação do osso alveolar. Convencionalmente, sugere-se estabilidade da membrana para
obtenção de melhores resultados. Estudando as taxas de reabsorção de membranas de colágeno
de diferentes tipos (BioGide, AlloDerm porcine-derived, AlloDerm human-derived) na cavidade
oral, em modelo animal, por meio de biópsias realizadas nos quatros meses de pós-operatório
concluíram que todos os três tipos mostraram pequena a moderada degradação após 1 mês e total
degradação após quatro meses. Os autores sugeriram que, clinicamente, é necessário estar atento
as taxas de reabsorção ao selecionar estas membranas para tratamento com o método de ROG
(OWENS e YUKNA, 2001).
Um novo tipo de membrana para a aplicação do método de ROG, fabricada de compósito

de nano-fibras de carbonato de cálcio/policapronolato foi avaliado quanto A sua estabilidade
mecânica, condução e proliferação osteoblática por meio de microscópia eletrônica e intensidade
de absorção. Os autores concluíram que em decorrência da boa condução de células a membrana
tem potencial de utilização (FUJIHARA et al., 2005).
Estudos visando o desenvolvimento de membranas para a aplicação do método de ROG
compostas de beta- fosfato tricalcico e compósitos poli (L-lactideo-co-glicol;ideo-co-epsiloncaprolactano) biodegradáveis e termoplásticas, apresentaram sucesso no reparo de defeitos em
mandíbulas de cães de 10 x 10 x 10 mm 3 de tamanho, sugerindo ser passível de utilização nos
métodos de ROG e regeneração tecidual guiada. Além disso, os compósitos indicaram afetar as
propriedades de auto-regulação do pH e prolongar o período de absorção, mas manteve sua
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resistência estrutural por um período de 12 semanas, período suficiente para o uso dos métodos
de ROG e RTG (KIKUCHI et al., 2004).
Embora a ROG seja um procedimento previsível, é imperativo uma melhor compreensão
dos fatores críticos para o sucesso ou falha desta técnica. Esse entendimento nos levará a
protocolos mais refinados e ao desenvolvimento e uso de novos materiais, como membranas com
melhor desempenho. Dentre estes fatores a serem ponderados objetivando um melhor
desempenho estão: 1) o tamanho das membranas e suas perfurações quando possuírem; 2) sua
estabilidade; 3) duração até reabsorção; 4) acesso melhorado do tecido ósseo e das células
derivadas da medula óssea para a area de regeneração; e 5) preenchimento sanguíneo e prevenção
de deiscência dos tecidos moles (HAMMERLE e JUNG, 2003)
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5 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura analisada e apresentada, sugere-se que:
1)

A ROG trata-se de uma importante alternativa, podendo-se não separar os
procedimentos de enxertia e instalação dos implantes, diminuindo o tempo de
tratamento, a morbidade pós-operatória e maior aceitação dos pacientes a
terapia com implantes.

2)

Trata-se um tratamento previsível acerca da observância de suas indicações,
limitações e material empregado.

3)

A membrana de ePTFE (politetrafluretileno expandido) é considerada o padrão
ouro para os procedimentos de RUG.

4)

As novas pesquisas apontam para crescimento das membranas absorvíveis,
necessitando igualmente atentar-se a suas indicações, tempo de absorção e
capacidade de manutenção dos tecidos.

5)

É imperativa uma melhor compreensão dos fatores críticos para sucesso ou
falha desta técnica, o que implica em necessidade de maior número de
pesquisas.
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