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RESUMO

0 objetivo desta revisão de literatura foi apresentar as pesquisas mais recentes
obtidas no Medline a respeito dos tipos de superficie dos implantes, verificando suas
modificações, os melhores resultados pesquisados, e as indicações para cada tipo
ósseo. Através desta análise, pode-se extrair para o clinico qual o beneficio da
utilização de um ou outro tipo de superfície de implante e em qual situação sua
escolha poderá beneficiar a otimização dos seus procedimentos.

Palavras-chave: Types. Implants. Surface.
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ABSTRAT

The objective of this literature review was to present the most recent studies obtained
in Medline regarding the surface types of the implant, verifying your modifications, the best
researched results, and the indications for each bone type. Through this analysis, it can be
extracted for the dentist which the benefit of the use of an other surface type of it implants and
in which your situation choice can benefit the otimization of your procedures.

Key-words: Types. Implants. Surface
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I INTRODUÇÃO

A microscopic' descreve as qualidades das supetsficies de implantes como um
determinante da osseointegração. A osseointegração se caracteriza por uma conexão direta,
funcional e estruturada entre osso organizado e vital, e a superfície de implantes sujeitos a
cargas funcionais.

A osseointegraçâo depende do material empregado na fabticação, desenho, condiçOes
de usinagem, acabamento superficial do implante, tipo de osso que o recebe, da técnica
cirúrgica e da elaboração da prótese sobre implante. A eventual confirmação de que
determinadas superficies possibilitem maior e mais rápido contato ósseo na

fase de

cicatrização e contato Osseo duradouro quando em função, poderá certamente contribuir para
a otimização do procedimento. A porosidade não é condição necessária para que ocorra
aposição óssea, entretanto, desempenha um papel preponderante no percentual de aposição
óssea sobre a superficie do implante, assim como, na velocidade com que essa deposição
ocorre.

Muito embora o percentual de contato entre osso e implante suficiente para uma
duradoura estabilidade em função seja ainda desconhecido, a noção de senso comum de que
"quanto mais contato melhor" tem motivado os pesquisadores a uma intensa busca da
melhoria de ancoragem dos implantes através do incremento de sua Area de contato, ás custas
de macro c microrrctenções (BRANEMARK et al., 1985 apud AMARANTE; LIMA, 2001).
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Segundo Magini et al. (2005) existem duas formas básicas de superfícies de implantes:
as usinadas e as texturizadas. As fabricadas são as superfícies chamadas erroneamente de lisas
e que pertencem aos implantes usinados, os quais não receberam nenhum tipo de tratamento
de superfície. .16 as superfícies texturizadas podem ser confeccionadas de tress maneiras: I)
superfícies texturizadas confeccionadas por adição; 2) superfícies texturizadas confeccionadas
por subtração, 3) superfícies texturizadas por modificação do material. As confeccionadas por
adição são produzidas através de urna pulverização de partículas esféricas podendo ser de
material metálico (tittinio) ou cerâmicos hidroxiapatita (HA) e tricálcio fosfato (TCP) que se
incorporam ao corpo do implante. Estas superfícies podem variar de acordo com o tamanho ;
forma, volume e profundidade dos poros, e também com as condições de temperatura e
pressão da câmara de sintetização. Por outro lado, as superfícies confeccionadas por subtração
são produzidas através da retirada de partículas da superfície dos implantes (físicas, químicas,
ou ambas). Estas podem ser realizadas através de tratamentos ácidos (fluorídrico, sulfúrico,
clorídrico), lançamento de um jato de partículas (óxido de alumínio, silica, oxido de titânio,
hidróxiapatita) ou lançamento de um jato de partículas associado a tratamento ácido. A
textura dos implantes depende do tamanho das partículas, da força com que elas são
projetadas sobre a superfície, do tempo de exposição e da distância da fonte das partículas
com o implante. Superfícies texturizadas por modificação do material são realizadas através
de irradiação térmica de eletrons, tratamento com laser e a implantação de ions.
Esta revisão de literatura tem o intuito de mostrar os tipos de superfícies de implantes
pesquisadas na ultima década, comparando-as entre si muitas vezes e, tentando mostrar a
evolução que ocorreu nos materiais e em suas superfícies para que o period° de cicatrização
para obtenção da osseointegração seja minimizado, fazendo que, este seja colocado cm função
em um menor tempo e, em regiões com osso considerado pobre, com maior segurança e
credibilidade a longo prazo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Lima et al. (1996) analisaram a superfície de acabamento de implantes nacionais e
compararam com os importados observando as variações de qualidades do acabamento
superficial. I )entre os materiais empregados na confecção dos implantes destacam -se o titanic-)
e suas ligas devido a sua elevada resistência à corrosão e biocompatibilidade. A formação da

camada protetora de óxido de titânio depende da velocidade e pressão na usinagem, das
técnicas de descontaminação e tratamento das superficies e da esterelização. A presença de
orificios devido a usinagetn deficiente tem como consequência

o desprendimento de

partículas durante o rosqueamento do implante no alvéolo ciriargico, podendo corn isto
comprometer a osseointegração. Por isso, o tratamento da superficie através de ácidos toma as
rugosidades superficiais homogêneas e evitam a criação de tensões desiguais introduzidas
pelo .jateamento.

Lind et al. (1999) mostraram no estudo em cachorros que implantes com coberturas de
fosfato tricalcio (TCP) on hidroxiapatita (HA) são camadas cerâmicas bioativadas e que
foram criadas para estimular justaposição óssea e, consequentemente, possibilitar uma maior
fixação mecânica resultando em uma interface muito forte. Alguns estudos com TCP e HA
documentaram diferenças em propriedades físicas, mas ambos os tipos de cerâmica são
clinicamente usadas para favorecer o crescimento de osso. Seus resultados mostraram que
camada de HA foi mais estável em ambiente fisiológico que a camada de TCP. Este, ao final
de 6 semanas foi absorvido restando somente 7,2% enquanto que o HA continuou intacta.
Também constataram que o HA desenvolveu uma forte interface óssea com propricdadcs
mecânicas favoráveis quando comparado com o TCP.

1 Raseada na

NTIR 10520

ago. de 2002 da AFINT.
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Hayakawa et al. (2000) estudaram o efeito da aspereza da superficie de implantes
coberta com fosfato de cálcio (CaP) na resposta óssea, utilizando 96 implantes, que foram
divididos em 4 grupos: titánio liso, titânio áspero, titAnio + fosfato de cálcio liso, titânio
fosfato de cálcio rugoso. Foram analisados histológica e morfologicamente entre, 2 e 12
semanas após as cirurgias. Também foi analisado o tipo da resposta óssea em dois tipos de
osso como diatise e côndilo de tibias de coelhos. A resposta do tecido para todos os implantes
foi semelhante. Foi observada urna fina camada de tecido fibroso caracterizado por uma falta
de células inflamatórias consistindo principalmente em fibroblastos e feixes de coldgeno. Na
tibia, o titfinio + fosfato de cálcio rugoso mostrou um contato maior entre osso e implante do
que titfinio liso e tituimo + fosfato de cálcio liso. Nos côndilos, foi observado que titanic -) +
fosfato de cálcio liso e rugoso tiveram maior contato osso-implante que o de titfinio liso e
titfinio áspero. Os implantes recobertos com CaP pareceram induzir uma resposta aumentada
de osso trabecular de 20 % a mais de contato ósseo.

Amarante e Lima (2001) analisaram os resultados da literatura publicados sobre
superficies de implantes tratadas com plasma de titânio (TPS) e jateadas com areia e tratadas
com acido (ST ,A) e constataram que a porosidade não é uma condição necessária para
aposição óssea, mas desempenha um papel preponderante no percentual da mesma e na
velocidade que ocorre esta deposição. Os resultados da pesquisa demonstraram que tanto a
rugosidade quanto o tratamento quimico das su.perficies podem influenciar bastante a força
superficial de cisalhamento (resistência oferecida a remoção), de 5 a 7 vezes mais forte que os
demais, otimizando o procedimento, ou seja, permitindo a colocação dos implantes em fimcdo

mais precocemente c ampliando a gama dc aplicações possivcis para osso alveolar de
densidade inferior ou favorecer sua aplicação em osso regenerado. Também esta rugosidade
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superficial do irnplanle favoreceu a adesão de osteoblastos, sua diferenciação e a produção de
matriz extra celular resultando em maior contato osso implante (AMARANTE ; LIMA, 2001).

Meira; Argenta; Campos Junior (2001) ressaltaram clue o grande objetivo do
planejamento de um sistema de implantes tem sido produzir superfícies que promovam
respostas desejáveis nas células que estão em contato com o implante. Decidiram caracterizar
a superficie de titanic) de 2 cilindros grau I, 2 cilindros Ti grau II e 2 cilindros Ti6A14V
utilizados na fabricação de implantes odontológicos através da analise de superfície por
estreptoscopia de elétrons (ESCA), quando submetidos a diferentes temperaturas ern
diferentes períodos de tempo, na fase de passivação térmica. A superficie de Ti consiste
principalmente de uma camada de óxido coberta de contaminantes de composição complexa,
variando com o tratamento de superficie que o material recebe. Por isso, após a u.sinagem, os
implantes foram submetidos a uma série de procedimentos que incluem protocolos de limpeza
e passivação. Se um implante de metal é oxidado e este óxido não se altera sob condições
fisiológicas, é dito que o metal esta passivo ou passivado. É possível que o tratamento da
superfície com oxidação térmica melhore á resistência a corrosão e reduza a liberação iõnica
pelo aumento da espessura da camada de oxido.

Giizon et al. (2002) pesquisaram a qualidade e a remodelação do osso circunvizinho.
tendo um papel importante no processo de osseointegração depois de 3, 6, 12 e 18 meses em
ovelhas. Utilizaram implantes de superfícies texturizadas e lisas para analisar a quantidade de
osso ao redor do implante, atividade osteoblastica e atividade de reabsorção. O processo de
remodelação parece aumentar a qualidade de osso ao redor do implante, em periodos longos,
devido a força mecânica que este exerce. Também a superfície texturizada teve uma melhor
capacidade de formação de osso e maior resistência para a remoção de torque quando
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comparada com a superfície lisa devido a urn aumento da molhabilidade (wettabili0
influenciando no deposito espontâneo de proteínas, especificamente fibronectina a
proliferação e diferenciação celular assim como a, liberação de fatores de crescimento e que
servem de resposta para outras .(GRIZON et al.,2002).

Na Ultima década, Hayakama et al. (2002) pesquisaram o vapor físico depositado
(PVD), técnicas de absorção de ions, magnetron sputtering, e misturas de irradiação dinâmica
de ions (IBDM) introduzidas para depositar camadas finas de fosfato de cálcio (Ca-P) em
implante dentais e ortopédicos. A natureza amorfa destas camadas pode ser melhorada
facilmente através de tratamento de corrente de calor com radiação infravermelha. O objetivo
deste estudo foi comparar a resposta óssea em diferentes períodos, frente a instalação de
implantes com superfícies alteradas para promover por jateamento ou irradiação uma fina
camada de Ca-P. A vantagem de PVD é que alguma falta de spray de protoplasma de Ca-P
pode ser superado, pois as camadas são mais aderentes e finas ao titânio subjacente e menos
propenso a formações de rachaduras, não modificando a rugosidade do implante. Foram
inseridos 64 implantes nos cõndilos femurais de coelhos, os quais foram sac rificados 2, 3, 4 e
12 semanas após a implantação. O resultado obtido para um tempo de implantação de 3 a 4
semanas foi a presença de urn tecido ósseo primário em contato direto corn a superfície do
implante sem qualquer camada de tecido fibroso. Já para a implantação de 12 semanas houve
tuna remodelação e compactação da interface entre osso-implante. Todas as superfícies do
implante foram parcialmente cobertas com osso.

Os procedimentos experimentais entre implantes com várias formas de tratamento c
osso tem tido melhor osseointegração e sucesso. Para Maezttt; Alava; Escoda (2003) o
objetivo de tantos tratamentos de superfície foi o de optar devido it variedade de materiais por
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um ou por outro, modificando a estrutura de superfície do implante e proporcionando uma
melhor intimidade e longevidade da integração da superfície com as células vizinhas. Foi
realizada a implantação de ions C, CO +, N, Ne a vácuo e com controle de temperatura.
Estes ions quebravam a superfície e penetravam no implante através de trabalho atômico. Esta
técnica é limpa e versátil existindo urn grande controle e reprodutibilidade induzindo
modificações na superfície selecionando o tipo de ion usado de acordo com as características
modificadas preservando estruturas e quantidade de material. A mesma foi realizada de
acordo com as possibilidades e percentagens diferentes de contato entre implantes tratados e
controles de tittmio puro e Ti6AL4V inseridos em diferentes zonas ósseas como epífise e
metáfise da tibia de coelbos. Os resultados foram analisados por microscopia ótica

e

eletrônica de varredura, microsonda eletrônica e espectografia fotoeletrônic..a de raio X

e

demonstraram diferenças percentuais entre osso e implante para ambos materiais inseridos nas
epífises. Foi observada urna melhor integração óssea de percentagem contato osso implante
para os implantes submetidos a implantação de ions frente aos controles sem tratamento e a
diferença foi estatisticamente significativa para os tratados com C + e CO +' sendo uniões mais
fortes e estáveis

Martini et al. (2003) comparando implantes de titânio com dois tipos de superfície
como spray de plasma (TPS) e fluorhicfroxiapatita (FHA) inseridos em fémur e diatise de
tibias de ovelhas, mvestigaram a interação biológica dos tecidos ao redor dos implantes. Suas
intenções foram principalmente focadas nos mecanismos de dissolução dos materiais de
implantes nos tecidos implantados. Através de análises morfológicas

e histológicas

observaram a presença dc pequenos residuos de titanio nos espaços medulares próximos aos
implantes de TPS, presumivelmente devido à fricção entre o osso e implante durante a
inserção, o qual não ocorreu com o implante de FHA. Sugeriram então que, o FHA pode agir

UFSC/ODONTOLOI;'. p
BIBLIOTECA SEMoutt
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como uma barreira contra a separação de resíduos de tittinio. O atrito poderia modificar as
concentraVies na camada de implantes e alterar sua. morfologia e integridade, resultando na
separação de metal. Alguns estudos mostraram a presença de partículas metálicas de
implantes endosseos no fígado, baço, agregados de pequenos macrofagos e ate mesmo
nódulos linfáticos. ions de metal liberados de implantes podem surgir do processo de

dissolução, podendo causar irritação e ser uma fonte de interesse potencialmente prejudicial e
careinogênico. A liga de titanic) dos implantes dentais com e sem flúor HA não mostrou
qualquer efeito toxico em células de cachorro. Além disso, foram constatados que após 12
semanas de osseointegração, o implante TPS que cruzava o canal medular mostrou urna
quantidade pequena de osso novo, enquanto a porção análoga do implante de FHA foi coberto
por uma camada bem distribuída e mais espessa de osso con fi rmando o efeito das apatitas na
osteogenese, provendo substrato para aumentar a formação óssea, mas também , como uma
camada protetora limitando a separação de partículas de titânio. Além disso, o aumento e a
velocidade da osseointegração podem ser obtidos através de outros materiais semelhantes,
como bioapatitas as quais são semelhantes ao osso natural em termos de mineralização. Estes
minerais são utilizados para aumentar a justaposição de osso e melhorar a integração do
implante com o tecido ósseo permitindo melhor estabilidade química e boa integração corn
osso. A estrutura porosa promove mais espaços intersticiais para maior chegada de sangue e,
alem disso, promove um tipo de barreira fisica para dissolução do metal e liberação de ions
(MARTINI et al., 2003).

Taba Jimior et al. (2003) mostraram que aumentando a rugosidade da superfície, a
porcentagem dc osscointegração foi maior nas fases iniciais c cm areas de baixa qualidade dc
osso. Isto vai a favor primordialmente da migração de células indiferenciadas que cobrem os
implantes e maximizam a formação de novo osso. IA° conduz a maior força mecânica
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necessitando de mais alto torque durante a remoção do implante. Durante as primeiras fases, o
osso remodela normalmente e isso acontece quando o tecido ósseo está intimamente em
contato com o implante. Baseados em recentes estudos, os melhores resultados são com os
implantes de superfícies mais rugosas, onde puderam ser melhores avaliados
radiograficamente o contato com o osso comparando a densidade do osso adjacente nas quatro
diferentes superfícies do implante (TABA JUNIOR et al., 2003).

A superficie dos implantes e os tipos segundo Z-echner et al. (2003) foram descritos
frequentemente na literatura e podem ser divididos em implantes com superfície rugosa ou
com uma camada na superfície de spray de plasma de titânio (TPS) ou cobertos com
hidroxiapatita (HA), implantes usinados ou lisos sem camada de titanio na superficie

e

implantes com superfícies rugosas devido a um ataque ácido. Superfícies rugosas sem
cobertura representam uma tentativa para unir qualidades favoráveis de rugosidades e
microrugosidades de estruturas da superfície em uma única superfície. A modificação
eletrotérmica, oxidação anódica, de implantes puros de titfinio resultou no desenvolvimento de
uma nova superfície. Utilizaram 24 implantes de cada tipo já citados em mini porcos
sacrificando os animais em 3, 6 e 12 semanas após a cirurgia removendo um bloco de osso
juntamente com os implantes instalados previamente. Os implantes foram partidos exatamente
ao meio e avaliados longitudinalmente em todas as faces através de análise histológica e
histomorfológica. Seus resultados mostraram que em 3 semanas, os implantes usinados
apresentaram pouco contato entre o osso e o implante quando comparado com implantes HA.
Já para 6 semanas de implantação, foi observado microuniões com os implantes usinados e o
novo osso se formando ao redor da superfície sem fechar completamente; ao contrário do
implante de HA que mostrou ligaçaes diretas e longas e um aumento de macráfagos mono e
multinucleados ao redor do implante. Com 12 semanas, os implantes usinados apresentaram
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ligayeies largas laterais, mas nao até o topo do implante. Também foram encontradas libras
paralelas A superficie e poucos macrófagos foram vistos dentro da Area basal da superficie
livre do osso. JA para os implantes com HA, as fibras de colAgeno se estenderam
verticalmente para a superficie do implante com grande número de células vermelhas
indicando aumento da remodelação óssea através de partículas de HA depositadas. Para
implantes anodizados, nenhuma partícula pode ser vista ao redor dos mesmos e havia fibras
de coldgeno em mineralização vertical a superficie do implante. Resultados demonstraram
que implante de superfície anodizada apresentou melhor característica de formação óssea
comparado com o HA. Para o grupo de implantes usinados o percentual de embricamento foi
50% menor que os anodizados em todos os pontos avaliados (ZECHNER et al., 2003).
Waltzak et al. (2005) pesquisaram a porcentagem de Area óssea e contato osso
implante de implantes com desenhos diferentes (rosqueados e cilíndricos) e superficies
modificadas (lisos, ataque ácido + plasma, e jateado com plasma) após carga funcional em
babuínos durante 18 meses. Eles constataram através de procedimentos histológicos

e

histomorfológicos, que todos os implantes colocados tanto nas maxilas quanto nas mandíbulas
tiveram contatos ósseos diretos com os ossos dos animais e que nenhum sinal de remodelação
com reabsorção e formação de osteciide estava presente em 29 meses.
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3 DISCUSSÃO

Lima et al. (1996) analisando as variações de qualidades do acabamento superficial de
implantes, constataram que a presença de resquícios de titânio devido a usinagem deficiente
tem como conseqüência o seu desprendimento durante o rosqueamento do implante no
alvéolo cirúrgico, podendo com isto comprometer a osseointegração. Por isso, o tratamento da
superfície através de ácidos tomam as rugosidades superficiais homogêneas e evitam a
criação de tensões desiguais introduzidas pelo .jateamento.

JA, Meira; Argenta; Campos Junior (2001) analisaram a superfície de titânio grau 1 Ti
,

grau II e Ti6A14V, utilizados na fabricação de implantes odontológicos através da analise de
superfície por estreptoscopia

de elétrons (F:SCA), quando submetidos

a diferentes

temperaturas em diferentes períodos de tempo, na fase de passivação térmica. A superfície de
Ti consiste principalmente de uma camada de óxido coberta de contaminantes de composição
complexa, variando com o tratamento de superficie que o material recebe. O oxido
principalmente encontrado foi o Ti02, Também foi encontrado carbono e pequenas
quantidades de metais como 7,n, Na, Ca, Si, Pb, S, N, Cl. Por isso os procedimentos de
limpeza têm por objetivos eliminar resíduos orgânicos e inorgânicos, sujeiras, lubrificantes,
crostas, óxidos (contaminantes) depositados sobre a superfície e dessa forma obter superficies
altamente reativas e com características aceitáveis para o uso cirúrgico.

Mas, Grizon et al. (2002) utilizaram um implante que passou por um processo de
cauterização com ácido fluoridrico c tratado por descarga de brilho de rádio, protoplasma dc
argi3nio e radiações gama e compararam com um outro que foi descontaminado e esterilizado
por calor seco e inseridos em ovelhas. O volume de osso e a interface de contato estava
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sempre aumentando para o primeiro tipo de implante relacionado com o outro devido a maior
rugosidade da superfície aumenta a molhabilidade influenciando no deposito de proteínas
proliferação e diferenciação de células regenerativas.

Martini et al. (2003) compararam implantes 'IP S e FHA observando a presença de
pequenos resíduos de titânio nos espaços medulares próximos aos implantes de TPS,
presumivelmente devido a. fricção entre o osso e implante durante a inserção, o qual não
ocorreu com o implante de FHA. (3 atrito poderia modificar as concentrações na camada de
implantes e alterar sua morfologia e integridade, resultando na separação do metal.
Constataram também que o implante TPS que cruzou o canal medular apresentou uma menor
quantidade de osso novo do que õ implante

de FHA o qual teve uma camada mais grossa e

mais bem distribuída confirmando o efeito das apatitas em osteogenese. A apatita serve de
substrato para aumentar a formação óssea e também como uma barreira, ou melhor, uma
camada protetora a qual limitaria a separação de partículas de titanic).

Zechner et al. (2003) pesquisaram implantes de superfície (CPT, HA e Anodizados).
Os CPT apresentaram pouco contato entre o osso e o implante quando comparado com
implantes HA ou anodizados. Os implantes usinados apresentaram ligações largas laterais,
mas não até o topo do implante com fibras paralelas à superfície e poucos macrófagos na area.
Os com HA, as libras de colageno se estenderam verticalmente para a superfície do implante
corn grande ninnero de células vermelhas indicando aumento da remodelação óssea. Para
implantes anodizados, nenhuma partícula pode ser vista ao redor destes e haviam fibras de
coldgeno cm mineralização verticais a superfície do implante. Resultados demonstraram que
implante de superfície anodizada apresentaram melhores características de formação óssea
comparado com o HA. Para o grupo de implantes usinados o percentual de embricamento foi
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50% menor que os amxiizados em todos os pontos avaliados. De acordo com os autores, essas
divergências podem ser resultados da diferença de molhabilidade dos tipos de superficie
estudados.

Também para Maeztu; Alava; 1-(:scoda (2003), houve uma diferença estatística entre os
diferentes ions implantados e os diferentes tratamentos de superfície comparados (implantes
de titfinio puro (CPT) e implantes com ligas de titfinio (Ti6AI4V) ). A adição de ions não
melhora somente a integração do osso quantitativamente (aumentando a porcentagem de
contato entre osso e implante) mas também qualitativamente (através de ligaçOes mais fortes e
mais estáveis).

Lind et al.(l 999) observaram diferenças em propriedades de osteocondutividade entre
as camadas de hidroxiapatita (HA) e fosfato tricálcio (TCP). A atividade metabólica mais alta
em osso trabecular quando comparado ao osso cortical pode ter sido causada pela reabsorção
acelerada de TCP, conduzindo a perda de integridade mecânica antes do crescimento de osso,
diminuindo a própria integração. Implantes com uma superficie rosqueada de HA promovem
um ancoradouro mecânico do implante mais cedo, favorável provavelmente devido a
estabilidade cerâmica superior comparada TCP. I Tm fato interessante é que a análise
quantitativa e qualitativa do tecido ósseo mostrou uma reabsorção mais rápida de TCP, e
maior quantidade de mineralização de osso, mas insignificante quando comparadas.

Mas, I Iayakama et al. (2000) ao comparar 4 tipos de implantes (TCP, TPS, TCa-P liso,
TCa-P rugoso) inseridos em coelhos observaram que implantes com Ca-P mostravam uma
maior quantidade de contato ósseo que qualquer outro. Isto devido a capacidade de maior
indução, integração e adaptação ao osso, uma vantagem para areas de baixa qualidade e
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quantidade óssea. Dependendo das condiyeies cicatriciais, a superfície do implante rugosa se
toma menos pertinente e a vantagem completa de Ca-P cerâmico torna-se visível e
caracterizada por bioativação e osteocondutividade. O mecanismo funcional do Ca-P para a
formação óssea é devido ao: aumento preferencial e adsorção de proteínas de adesão de
células e fator de crescimento; aumento da osteocondução; dissolução e reprecipitação de
matriz óssea.

Novamente Hayakawa et al. (2002), compararam a interface da resposta óssea em
diferentes tempos de instalaçôes de implantes jateados ou irradiados por uma fina camada de
Ca-P através de vapor fisico depositado (PVD) e irradiação dinâmica de ions (TRMD).
Obtiveram a presença de um tecido ósseo primário em contato direto com a superfície do
implante sem qualquer camada de tecido fibroso. Várias hipóteses já foram postuladas para
explicar o efeito do mecanismo biológico fmal das camadas de Ca-P como absorção
aumentada de células de adesão e proteínas, e diferenciação de células ósseas.

Waltzak et al. (2005) compararam tipos de implantes (rosqueados e cilíndricos) e tipos
de superfície (CPT, ORAR, TPS) e constataram que todos os implantes colocados tanto nas
maxilas quanto nas mandíbulas tiveram contato ósseo direto com o osso do animal. Estes
implantes estavam em função, porem, nenhum sinal de remodelação com reabsorção

e

formação de oste6ide estava presente em 29 meses. Comprovaram que os implantes
rosqueados apresentavam urna tensão mais de acordo com os limites fisiológicos do que os
cilíndricos, principalmente em osso de baixa qualidade explicando o por qua do osso
trabccular ao redor dc implantes cilíndricos apresentar-se desorganizado.
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Amirante e Lima (2001) pesquisaram na literatura superficies tratadas com TPS e
SLA

e constataram que a porosidade não é fundamental para aposição óssea mais influencia

na velocidade de deposição. Foi unânime entre os pesquisadores que as propriedades físico-

químicas das superfícies dos implantes tenham um papel fundamental no sucesso do
fenômeno biológico da osseointegração modificando as interações moleculares

e celulares nos

estágios iniciais de cicatrização.

Taba Júnior et al. (2003) analisaram as diferentes superficies (TCP, HA, TPS e SBM
(jateado com fosfato de cálcio e dissolvida

em Acido nítrico) através de radiografias

digitali7adas e um software especifico analizador de imagens, e não obtiveram nenhum

resultado estatisticamente significante. O implante de HA devido a presença de uma camada
menos densa pode ter gerado uma falsa impressão de contato ruim entre implante
SBM

e osso, os

e TPS apresentaram maior densidade relativa que os demais. Portanto, os achados

radiograficos de densidade é um método não invasivo podendo ser recomendado como rotina

para avaliação de cura óssea.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura pesquisada e apresentada concluiu-se que: a rugosidade da
superficie, seja ela, por ataque ácido, spray de plasma, cobertura de hidróxido de cálcio,
cobertura de fosfato de cálcio, entre outros tipos, funciona como um estimulo para a melhor
ancoragem dos implantes assim como para estimular a chegada de células regenerativas
aumentando o deposito de proteínas adesão e diferenciação de células ósseas. Com isso, além

de uma estabilização, podemos ter certeza que a formação óssea ao redor do implante será
realizada com um tempo mais curto, otimizando tanto para o paciente quanto para o protesista
desenvolver seu trabalho em um tempo mais cutto.
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