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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão narrativa da literatura
sobre o enxerto ósseo em neoformação, seu emprego em defeitos periodontais
e recessões gengivais, considerando-se que é fundamental para o odontólogo
o aprendizado, a indicação correta da técnica e as limitações que apresentam.
As evidências científicas mostram que a técnica apresenta bons resultados no
tratamento de defeitos periodontais em lesões de furca. No entanto, poucos
estudos investigaram a eficácia da técnica no recobrimento radicular e em
defeitos infra-ósseos. Outros estudos são necessários para investigar melhor
os resultados obtidos com o uso do enxerto ósseo em neoformação no
tratamento de defeitos periodontais de furca, infra-ósseos e de recessão
gengival e, ainda, explorar outras possibilidades de tratamento, como o uso do
tecido de granulação para levantamento de seio maxilar e expansão in vitro de
células-tronco mesenquimais para aplicação clínica futura.

Palavras-chave: Enxerto ósseo. Defeitos de furca. Recessão gengival.
Revisão.

Clinical application of the newly forming bone graft technique in the
treatment of infraosseous periodontal defects, furcation lesions and root
coverage: a narrative review of the literature

ABSTRACT

The objective of the present study was to perform a review of the literature on
newly forming bone graft , its applicability in periodontal defects and gingival
recessions, considering that the knowledge of the technique, its indications and
limitations is essential to the oral surgeon. Scientific evidence shows that the
technique has good results for the treatment of furcation defects. However, very
few studies have investigated the efficacy of the technique in root coverage and
in the treatment of infraosseous defects. Further studies are necessary to better
investigate the results obtained with the newly forming bone graft technique in
the treatment of furcation lesions, infraosseous defects and gingival recession,
as well as to explore other possible clinical applications, such as sinus lifting and
in vitro expansion of mesenchymal stem cells.

Key words: Bone graft. Furcation defects. Gingival recession. Review.
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1.

INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A realidade social e cultural faz com que a Odontologia atual encaminhada
na prevenção não consiga seguir esta linha de resultados na sua totalidade
(CARVALHO, 2015). De acordo com um levantamento epidemiológico de caráter
nacional em saúde bucal, a cárie dental e as doenças periodontais são as causas
mais comuns das perdas dentais (MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2012)
que com o passar do tempo apresentará condições desfavoráveis para a
reabilitação oral dos pacientes (MISCH, 2009).
O tratamento periodontal procura a regeneração, reconstituição,
reprodução dos tecidos periodontais perdidos, devolvendo a função e forma das
estruturas (APP, 1992), sendo seu sucesso observado radiograficamente pelo
ganho ósseo ou redução da perda óssea, e clinicamente na redução da perda
de inserção e profundidade de sondagem (LIMA, 2010).
Várias práticas clínicas foram realizadas utilizando diferentes técnicas de
enxertos ósseos autógenos, alógenos, xenógenos, materiais aloplásticos,
condicionamento ácido radicular e regeneração tecidual guiada procurando obter
regeneração periodontal, mas o sucesso a longo prazo ainda não é bem
documentado. Porém a utilização de novas variáveis, técnicas e tecnologias
tornam mais previsíveis a realização de uma ótima terapia regenerativa
(MCCLAIN & SCHALLHORN, 1999).
Lima (2010) menciona que, dentro dos diferentes tipos de enxertos
ósseos ou substitutos ósseos, o melhor potencial regenerativo periodontal é
observado com enxertos autógenos de origem intraoral. Por este motivo, a
técnica de enxerto ósseo em neoformação foi proposta por Passanezi et al. em
1989. A técnica consiste na criação de um alvéolo cirúrgico por meio da extração
de um dente condenado ou pela criação cirúrgica de defeito ósseo no rebordo
desdentado e na transferência do tecido de granulação que preenche este
alvéolo 21 a 25 dias depois de sua criação para o sítio de tratamento, permitindo
a transferência de células osteoprogenitoras ou de células tronco mesenquimais,
dando origem a novo osso, cemento e ligamento periodontal. O estudo in vivo
realizado em cães por estes autores demonstrou o potencial regenerativo da
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técnica para o tratamento de lesões de furca cirurgicamente criadas.
Adicionalmente, os autores apresentaram dois casos clínicos de tratamento de
defeitos periodontais infra-ósseos tratados pela técnica do enxerto ósseo em
neoformação, também chamada de granulação óssea, com evidências clínicas
e radiográficas de sucesso em longo período de acompanhamento (5 anos).
Este trabalho tem como objetivo procurar evidências científicas que
corroboram a utilidade do enxerto ósseo em neoformação na regeneração
periodontal.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
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2. - REVISAO DE LITERATURA

2.1 MECANISMOS DE REGENERAÇÃO ÓSSEA
O osso tem a capacidade de regenerar-se por meio de processos
fisiológicos de cicatrização ou remodelação. Em zonas onde houve perda óssea
por traumas fisiológicos ou processos patológicos podem ser incorporados
materiais que ajudem à estimulação do aumento ósseo, através de três
mecanismos diferentes: (MISCH, 1995; SOTO, 2005, PEÑARROCHA 2014).
Osteogênese: Produção óssea sem a necessidade de células mesenquimais
indiferenciadas, necessitando osteoblastos e pré-osteoblastos presentes no
enxerto transplantado que produzirá uma grande quantidade de fatores de
crescimento que favorecerão a regeneração óssea, além da revascularização
rápida. O osso autógeno é o único material osteogênico disponível (MISCH,
1995; SOTO, 2005 & CARRANZA, 2010).
Osteoindução: Formação de novo osso no site receptor que começa por meio
de proteínas ósseas morfogenéticas incitando que as células osteoprogenitoras
sejam transformadas em osteoblastos e comecem a formação de novo osso
(CARRANZA, 2010). As proteínas morfogenéticas provêm da matriz mineral dos
enxertos, que reabsorvidos pelos osteoclastos agem como mediadores da
osteoindução (MISCH, 1995 & SOTO, 2005)
Osteocondução: Formação de novo osso por aposição desde a periferia do
local receptor para o enxerto que atua como uma estrutura de suporte, é
necessário a presença de células mesenquimais diferenciadas. Os materiais
osteocondutivos mais utilizados são os produtos aloplásticos (MISCH, 1995;
SOTO, 2005 & CARRANZA, 2010).
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2.2 TIPOS DE ENXERTOS ÓSSEOS
2.2.1 Enxerto homólogo, alogênico ou aloenxerto
São enxertos que provêm da mesma espécie, mas em diferentes
indivíduos. É considerado osteoinductor, pelos trabalhos feitos em enxertos extra
ósseos (tecido subcutâneo) são biocompatíveis e osteoconductores (FONTANA,
2009). Tortolini (2012), refere-se à classificação de acordo com seu
processamento em:
Aloenxerto liofilizado
Aloienxerto liofilizado e desmineralizado
Aloenxerto congelado
Osso irradiado

2.2.2 Xenoenxertos o enxertos heterólogos
Obtido de animais de diferentes espécies, consta somente com a
propriedade de osteocondução que tem a capacidade de influenciar as células
pluripontenciais tornar-se em osteoblastos que formarão a regeneração óssea
(LEKHOLM, 1986; HALLMAN, 2004).
Apresenta uma reabsorção de longo prazo baixa, permitindo uma trama
óssea entre as partículas, sendo sua maior indicação a elevação do seio maxilar,
implantes fenestrados e implantes imediatos pós extração (SALMERÓN, 2007).

2.2.3 Enxertos Aloplásticos
Materiais sintéticos constam com capacidade osteocondutora, fornecem
uma matriz para o crescimento ósseo e uma baixa capacidade de osteoindução
(GIAMBERARDINO, 2012; MORPHOL, 2012). As cerâmicas são de maior uso
(hidroxiapatita e fosfato tricálcio), seguidas de polímeros, vidro cerâmico
bioativo.
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2.2.4 Enxerto Autólogo o Autógeno
Enxerto obtido do mesmo paciente agindo através dos mecanismos
biológicos de osteocondução, osteoindução, osteogênese (TORTOLINI, 2012).
Pode ser adquirido em locais intraorais (tuberosidade da maxila, queixo, ramo
ascendente mandibular) em pequenas quantidades para defeitos menores e
para quantidades maiores é coletado em locais extra orais (tíbia, cresta ilíaca ou
calota). O osso de tipo esponjoso tem a maior capacidade osteogênica enquanto
os enxertos corticais podem nos dar maior estabilidade (Infante et al. 2007).

2.2.4.1 Enxerto ósseo em neoformação
Técnica descrita por Passanezi et al em 1989 na realização de um estudo
em animais e humanos pressupondo a transferência de tecido ósseo em
neoformação de alvéolos pós-exodontia ou de um defeito criado cirurgicamente
para um defeito periodontal do mesmo paciente. De acordo com Campos et al.
(1990) e Ferraz (2009), o enxerto ósseo em neoformação tem a capacidade de
permanecer com sua viabilidade celular, sendo considerado osteogênico por
conter fatores de crescimento que beneficiam a regeneração periodontal; alta
celularidade, com células osteoprogenitoras e, possivelmente, células tronco
mesenquimais com capacidade de diferenciar-se em tecidos diferentes, o que se
conhece como plasticidade celular. Citado também por Marcantonio (2006) como
um enxerto de osso medular em neoformação, recomendando sua remoção
aproximadamente a quatro semanas do início da cicatrização.

2.2.4.1.1 REPARAÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR.
Amler et al. (1969) e Trombelli et al. (2008) mencionaram o processo de
reparo dos alvéolos onde ocorre:
•

Imediatamente após da exodontia ou realização cirúrgica do alvéolo se
forma um coágulo de sangue.

•

Entre o quarto e quinto dia começa o início da angiogênese por meio de
células endoteliais, formação de capilares, grande quantidade de
- 16 -

eritrócitos, células mesenquimais e tecido de granulação, início da
epitelização do alvéolo dental.
•

Entre os dias 14 e 16 o tecido conjuntivo é substituído por tecido de
granulação, com início de reabsorção da crista alveolar.

•

Nos dias 15 a 20 começa a mineralização e formação de trabéculas
ósseas no terço apical do alvéolo e na periferia.

•

Entre a quarta e sexta semana há uma grande atividade osteblástica,
proliferação celular e de tecido conjuntivo, com início da deposição de
tecido osteoide pelos osteoblastos.

•

Na sexta semana o tecido de granulação é substituído e o alvéolo fica
preenchido quase que por completo por osso trabecular com grande
quantidade de osteoblastos.

•

Na

oitava

semana,

a

osteogêneses

começa

a

diminuir

com

preenchimento ósseo do defeito
•

Na semana 16, existe muita pouca atividade osteogénica, com formação
de osso lamelar e medular observada entre a 12a e a 24a semana.

Análises imuno-histoquímicas utilizando marcadores de macrófagos
(CD68) e células endoteliais (CD31) indicaram entre a segunda e quarta semana
maior atividade de formação de tecido de granulação, enquanto a maior atividade
osteoblástica (BMP-7 e Osteocalcina) com atividade de formação óssea se dá
entre a sexta e oitava semana (Trombelli, 2008).
Os osteoblastos secretam cristais de hidroxiapatita que são depositados
na matriz orgânica do tecido ósseo constituindo a fase mineral da matriz de
tecido ósseo. Ademais, este material é utilizado para a confecção de enxertos
não autógenos (ARANA-CHAVEZ & BRADASSCHIA-CORRES, 2012).
Existe evidência experimental em cães conseguida por Cardaropoli (2003)
que demostrou que a sequência da reparação óssea inicia com tecido conjuntivo,
seguido de formação de osso reticular e, por final, osso lamelar e medula óssea.
Subsequente à formação do coágulo observada nos três primeiros dias, ocorre
deposição de matriz de tecido conjuntivo aos 7 dias, formação de osso reticular
após 2 semanas e de osso mineralizado após 30 dias. Após dois meses,
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observa-se formação de 75% de osso medular e, após 6 meses, 15% de osso
cortical mineralizado e 85% de osso medular.
Existe certa controvérsia com o tempo certo da coleta do material com
potencial osteogênico dos alvéolos. AMLER & JOHNSON, em 1961, realizaram
estudo preliminar para avaliar o uso de esponjas plásticas de polivinil como
matriz para transferência de osso medular na cavidade ocular anterior de ratos.
Observaram que a infiltração de células medulares na esponja de polivinil em
defeitos criados cirurgicamente no fêmur de ratos duas semanas após sua
criação resultou na produção de fibras osteogênicas, espículas e osso compacto
após a transferência para a cavidade ocular anterior. Entretanto, quando a
esponja foi colocada na cavidade do fêmur e transferida para a cavidade ocular
uma semana depois, não houve formação de novo osso, mesmo após 10
semanas de observação, indicando que, em ratos, nesse período, não são
observadas células com potencial osteogênico.
Halliday, em 1969, considerando que estudos utilizando enxertos
autógenos para regeneração de defeitos periodontais em humanos mostraram
resultados promissores, especialmente quando da utilização de medula
hematopoiética e, ainda, que quantidade apropriada de osso medular autógeno
é difícil de ser obtida, propôs uma técnica de enxerto ósseo em neoformação
obtida de ferida cirurgicamente criada na mandíbula. Foram incluídos 3
pacientes sistemicamente saudáveis, sem evidência de inflamação gengival
aguda. Todos os pacientes receberam instruções de higiene oral e foram
submetidos a procedimentos de raspagem e alisamento radicular de 6 a 12
semanas antes do enxerto. Os enxertos foram realizados em procedimentos de
dois estágios: na primeira cirurgia, foi realizado retalho total na região da
mandíbula selecionada como área doadora. O rebordo foi então trefinado e o
tecido ósseo removido foi descartados. Os retalhos foram reposicionados e
suturados. Seis a sete semanas depois, foi realizado retalho total com incisão
em bisel inverso, permitindo acesso ao defeito periodontal infra-ósseo a ser
tratado. Foi realizada raspagem das superfícies radiculares, debridamento do
tecido mole, perfuração da cortical óssea e o tecido que preenchia o rebordo
desdentado foi removido com trefina e compactado nos defeitos a serem
preenchidos. Os retalhos foram suturados e foi aguardado período de 6 meses
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até a avaliação da área por sondagem ou cirurgia de reentrada. Observou-se
ganho de inserção de 3,5 a 5 mm, com evidências de sucesso parciais em 2
casos ou total em um caso.
Soehren e Van Swol em 1979 descreveram um método e sequencia ideal
de tempo para coleta e uso do osso em neoformação obtido de alvéolos de
extração no tratamento de defeitos ósseos periodontais. O tempo ideal de
obtenção do tecido de granulação a partir do alvéolo de extração foi considerado
como essencial para o sucesso da técnica. Durante as primeiras 6 semanas após
a extração, ocorre retração e reorganização do coágulo e ossificação primária.
Assim, consideraram que o tempo ideal de coleta do tecido é de 6 a 14 semanas,
considerando-se ainda a possibilidade de ocorrer complicações, como alveolite
seca ou formação de sequestro ósseo. Na presença de complicações, opta-se
por prolongar o tempo de cicatrização do alvéolo, sendo preferível, segundo
esses autores, aguardar de 12 a 14 semanas do que obter o tecido da área
doadora muito precocemente. A quantidade de material disponível para a
realização do enxerto varia de acordo com o suporte periodontal remanescente,
sendo maior em terceiros molares impactados e menor em dentes extraídos em
decorrência de doença periodontal avançada. O número de paredes
remanescentes no alvéolo também influencia a quantidade de tecido
neoformado, disponível para a realização do enxerto autógeno, sendo menor
quando há reabsorção das tábuas ósseas vestibulares e/ou linguais.
Evian et al. em 1982 estudaram sítios de extração em cicatrização após
4, 6, 8, 10 e 12 semanas. Os resultados obtidos mostraram que entre 4 e 8
semanas ocorre proliferação de células e tecido conjuntivo no interior dos
alvéolos. Ilhas de novo osso com pontes de tecido osteoide circundada por
osteoblastos são observadas dentro do tecido conjuntivo. Depois de 8 a 12
semanas, o osso sofre processo de maturação, formando um padrão trabecular.
Após 12 a 16 semanas, o trabeculado ósseo se apresenta maduro, com pouco
tecido osteoide e poucos osteoblastos, semelhante ao osso trabecular alveolar.
Ocorrem duas fases de regeneração óssea: na primeira, de 4 a 8 semanas,
ocorre a fase progressiva osteogênica com proliferação de células osteogênicas
e formação de osso imaturo; de 8 a 12 semanas, a osteogênese diminui, com
amadurecimento e crescimento de osso trabecular; de 12 a 16 semanas o osso
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se estabiliza, com padrão trabecular presente. Muito pouca osteogênese ocorre
a partir desse período. No período de 8 a 12 semanas, uma quantidade
substancial de osso relativamente maduro bem formado está presente, contendo
osteoblastos e selamento osteoide, sendo considerado pelos autores como o
período ideal para obtenção do enxerto dos sítios de extração.
Amler, em 1984, sugeriram que diferenças nas taxas de reparação óssea
em alvéolos de extração de animais e de seres humanos indicariam que existe
maior probabilidade de formação de novo osso quando o enxerto é realizado no
início do período regenerativo ativo, mais do que quando está maduro. Assim,
implantaram esponjas de polivinil em cavidades produzidas experimentalmente
no fêmur de ratos e observaram formação de osso em 16/22 casos (72,7%) nos
quais o osso foi transferido para a cavidade ocular anterior na fase regenerativa
comparado com 4/23 casos (17,4%) quando se utilizou osso maduro.
Baseado na proposta de Halliday (1969) e considerando o potencial
osteogênico de alvéolos em reparação, Passanezi et al. (1989) propuseram a
utilização do enxerto ósseo em neoformação para o tratamento de defeitos infraósseos e de furca, respectivamente, em seres humanos e em animais. Para
esses autores, o período ideal para remoção do tecido de granulação do interior
dos alvéolos em reparação e transferência para o sítio a ser tratado é 21 a 25
dias.
Lin et al. em 1991 demonstraram que um dia após a extração do dente, o
principal tipo celular presente nos alvéolos foram fibroblastos do ligamento
periodontal remanescente no alvéolo, os quais apresentaram baixa taxa de
proliferação até 16 horas depois, aumentando dramaticamente para o nível
máximo 1 dia após a extração. Entre 1 e 2 dias, observaram migração ativa de
fibroblastos de ligamento periodontal para o interior do coágulo, onde
continuaram a se proliferar. Baseado na alta atividade proliferativa e pequeno
número de organelas celulares responsáveis pela síntese de procolágeno, essas
células foram classificadas como imaturas. Após 3 dias, os fibroblastos
passaram a apresentar maior número de organelas celulares e depositar mais
fibras colágenas conforme substituíram o coágulo com tecido conjuntivo denso.
Depois de 4 e 5 dias, alguns fibroblastos se diferenciaram em osteoblastos e sua
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proliferação diminuiu para valores iniciais. Osteoblastos estavam associados
com a formação de novo osso, após 4 dias. Fibroblastos endósteos e
paravasculares contribuíram com pequena população de fibroblastos para a
reparação dos alvéolos. Esses resultados sugeriram que fibroblastos de
ligamento periodontal remanescente após a exodontia proliferam ativamente,
migram para o interior do coágulo, formam tecido conjuntivo denso e se
diferenciam em osteoblastos que dão origem a novo osso durante a reparação
de alvéolos de extração.
O potencial osteogênico e a existência de células osteoprogenitoras no
ligamento periodontal residual e no osso medular presente nos alvéolos de
extração foi também demonstrado em 2002 por Devlin e Sloan por meio de
imunolocalização de populações de células osteoprogenitoras obtidas de
alvéolos de extração de 3 pacientes. Houve expressão mais forte de Runx2
expressa por osteoblastos na margem e nos espaços medulares circundantes.
Células osteoprogenitoras, pré-osteoblastos e osteoblastos circundaram as
trabéculas ósseas neoformadas e expressaram antígenos de superfície que
reagiram com anticorpos SB-10 e SB-20.
Penteado et al., em 2005, demonstraram que alvéolos de extração criados
cirurgicamente em cães, recobertos ou não por membrana, apresentaram
atividade de fosfatase alcalina e marcação positiva para sialoproteína óssea,
osteonectina e osteocalcina.
Heberer et al. em 2012 demonstraram, por meio de análise
imunohistoquímica,

o

potencial

osteogênico

de

células

mesenquimais

embebidas na matriz orgânica de alvéolos de extração preenchidos ou não com
BioOss collagen. Dos 47 alvéolos examinados, 17 demonstraram ossificação
quase completa após 6 semanas. Os alvéolos remanescentes apresentaram,
neste período, alta proporção de células osteoprogenitoras maduras a
osteoblastos, não influenciado pela realização do enxerto.
VALDIVIA (2013, 2017) investigou in vitro as propriedades osteogênicas
do tecido removido de defeitos criados cirurgicamente no rebordo desdentado
de pacientes durante as fases iniciais de reparação (3a semana), por meio de
ensaio de Armelin, MTT, imunohistoquímica, atividade de fosfatase alcalina,
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mineralização e citometria de fluxo. Os achados indicaram que as células
apresentam características de células tronco, com capacidade de aderência ao
plástico, morfologia alongada em passagens mais precoces, mudando para
cuboidal com o aumento das passagens. Foram observadas diferenças na taxa
de proliferação celular com o aumento das passagens, sugerindo diferenciação
osteogênica. Atividades de fosfatase alcalina e de mineralização foram
detectadas em meio convencional e osteogênico. Além disso, as células
exibiram alguns marcadores positivos de células tronco mesenquimais.
NAKAJIMA et al. em 2014 isolaram populações de células tronco ou
progenitoras do tecido de granulação presente nos alvéolos de extração de 3
dias em ratos, as quais apresentaram positividade para CD44, CD90 e CD271 e
negativa para CD34 e CD45, como também observado em células de medula
óssea. As células obtidas dos alvéolos de extração também apresentaram
capacidade de diferenciação osteogênica, adipogênica e condrogênica, com
maior capacidade de formação de colônias, proliferação e motilidade do que as
células tronco de medula óssea. Adicionalmente, o teste de formação óssea
ectópica in vivo mostrou que os dois tipos de células induziram formação de
tecido duro, embora apenas as células derivadas do alvéolo tenham sido
capazes de formar tecido fibroso conectado ao tecido ósseo neoformado.
Adicionalmente, defeitos de uma parede tratados pelo transplante das células
tronco ou progenitoras de alvéolos usando como veículo B-TCP/PGA
demonstram a formação de cemento, osso e ligamento periodontal. Esses
achados sugerem a existência de células tronco ou progenitoras no tecido de
reparação de alvéolos em cicatrização.
LUO et al. em 2016 obtiveram o tecido em reparação de alvéolos de
extração de duas semanas, assim como o osso alveolar próprio do septo
interdental ao redor das paredes do alvéolo de cães beagle. As células obtidas
dos dois tecidos foram cultivadas in vitro, separadas uma da outra, em conjunto
com linhagem de células estromais derivadas do osso medular de camundongos
(células st2). No estudo in vivo, 36 defeitos inflamatórios de furca foram criados
bilateralmente nas mandíbulas de cães. Esses defeitos foram preenchidos por
células do alvéolo em reparação ou do osso alveolar próprio obtido da maxila
dos próprios cães. Os resultados in vitro demonstraram que as células de
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alvéolos em reparação e de osso alveolar próprio promoveram migração e
proliferação celular, atividade de fosfatase alcalina, expressão de sialoproteína
óssea e Runt-related transcription factor 2. O estudo in vivo demonstrou que os
dois tecidos resultaram em formação de novo cemento e novo osso.

2.3. INDICAÇÕES DO ENXERTO OSSEO EM NEOFORMAÇÃO
2.3.1 RECOBRIMENTO RADICULAR
Carranza (2001) descreveu a recessão gengival como a migração apical
da gengiva e a consequente exposição da superfície radicular. Pode ser
localizada em um só dente, em grupo de dentes ou pode generalizar-se em todas
as peças dentárias (WOOFTER C., 1969).
A etiologia multifatorial pode dever-se a fatores predisponentes, fatores
anatômicos, trauma de oclusão que dependerá da intensidade e duração do
trauma. Os fatores anatômicos estão determinados pela escassa gengiva
aderida, constituição do tecido ósseo alveolar das peças dentárias, mal posição
dentária, inserção alta de freios, deiscências ósseas, prominência radicular
(FERRO, 2000).
Gorman NJ (1967) menciona os fatores desencadeantes como a
escovação traumática, práticas iatrogênicas, trauma gengival, movimentos
ortodônticos não controlados, aparelhos removíveis impróprios, inflamação
gengival decorrente da acumulação de placa bacteriana.
As recessões gengivais foram classificadas em quatro categorias
morfológicas: superficial estreito, superficial longo, profundo estreito e profundo
longo (SULLIVAN HC & ATKINS JC, 1968).
Miller (1985) classificou as recessões gengivais em:
Classe I: Recessão do tecido marginal que não ultrapassa a união
mucogengival, sem perda de tecido mole e osso na área interproximal.

- 23 -

Classe II: Migração de tecido marginal que se estende no nível ou apical
à linha mucogengival, sem perda de tecido ósseo e mole na área
interproximal.
Classe III: Migração de tecido marginal que se estende apical à linha
mucogengival, com perda de tecido ósseo e mole na área interproximal.
Classe IV: Migração de tecido marginal que se estende apical à linha
mucogengival, com severa perda de tecido ósseo e mole na área
interproximal. Não existe expectativas de recobrimento da recessão.
A técnica cirúrgica e seu sucesso depende do tipo de recessão que tenha o
paciente, os procedimentos corrigem a posição, dimensão, morfologia da
gengiva. Ao ter um maior enfoque estético foi indicado o termino de: cirurgia
plástica periodontal (MILLER, 1993). Nos últimos cinquenta anos foram feitos
vários trabalhos para a recessão poder cobri-la. É muito esperado o
recobrimento total de recessões Classe I e Classe II, pela regeneração das
papilas as recessões Classe III e Classe IV seu recobrimento é ainda
questionável (Wolf, 2006).

Figura 1. Classificação de Miller em 1985 (WOLF, 2006).
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Com o passar dos anos as técnicas utilizadas nos tratamentos para
recobrimento radicular foram mudando, tentando melhorar e procurar a técnica
mais adequada. É assim que os pioneiros Grupe & Warrem (1956) trabalharam
a técnica com retalho pediculado deslocado lateralmente.
Anos mais tarde, Bjorn (1963) menciona a técnica cirúrgica com utilização
de enxerto gengival livre para aumento de tecido queratinizado. Depois nos anos
80 foram desenvolvidas técnicas com o uso de enxerto de tecido conjuntivo para
o recobrimento de recessões (RAETZKE, 1985; LANGER E LANGER, 1985;
NELSON, 1987) que poderia ser utilizado em recessões isoladas ou múltiplas,
consideraram o uso de tecido conjuntivo pela desvantagem do enxerto gengival
livre que conserva sua cor esbranquiçada (WOLF, 2006), e o menor desconforto
pós-operatório pela cicatrização em primeira intenção da área doadora
(LANGER E LANGER, 1985).

Caton & Zander (1976) evidenciaram na etapa inicial de cicatrização do
tecido epitelial uma maior velocidade de crescimento, mas se queremos uma
inserção se deve evitar essa proliferação epitelial. No período de seis a oito
semanas com o impedimento na área da ferida cirúrgica do tecido epitelial e do
tecido conjuntivo, é provável que os fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos
ocupem a ferida e desenvolvam uma nova inserção periodontal na superfície
radicular e os tecidos aumentem de tamanho em direção coronal (CARRANZA,
2007). E por isso que desde os anos 90, procura-se mediante a técnica de
Regeneração Tecidual Guiada (RTG) recobrir as recessões (TINTI E COLS.,
1990; PINI-PRATO & COLS., 1992; CORTELLINI & COLS., 1993; BOUCHARD
& COLS., 2001) a técnica guiada não precisa a remoção do tecido do palato
evitando uma segunda área cirúrgica ou risco de complicações (WOLF, 2007).
Foi proposta a técnica de RTG por Tinti & Vinezi (1990) quem determinou a
formação de epitélio juncional longo na superfície radicular e a formação de um
tecido de reparação diferente ao obtido com a técnica de enxerto gengival.
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2.4.1.1 RECOBRIMENTO DAS RECESSÕES COM ENXERTO ÓSSEO EM
NEOFORMAÇÃO.
Em 2009 Ferraz, fez um estudo avaliando a eficácia e efetividade do
tecido ósseo em neoformação em recessões Classe I e II de Miller, comparando
a técnica de tecido conjuntivo subepitelial e tecido ósseo em neoformação.
Foram selecionados quinze indivíduos de ambos os sexos entre dezoito e
quarenta e cinco anos de idade, com no mínimo um sitio de resseção de ≥4mm,
os pacientes foram divididos em dois grupos: tecido ósseo em neoformação (n:
35) e tecido conjuntivo subepitelial (n: 30). Foram feitas avaliações clínicas por
um só examinador depois de um, três, seis e nove meses da cirurgia. Foram
observados redução da altura da recessão nos dois grupos. O grupo tratado por
meio de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial apresentou maior aumento da
faixa de gengiva ceratinizada. Por outro lado, o grupo tratado por meio de enxerto
ósseo em neoformação apresentou maior ganho de inserção clínica, redução da
profundidade de sondagem, maior redução do sangramento e menor acúmulo
de placa do que os sítios tratados por meio de enxerto de tecido conjuntivo
subepitelial.
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Figura 2. Protocolo do tecido ósseo em neoformação em recessões gengivais
(FERRAZ, 2009)

Sant'Ana et al. em 2012 descreveram a técnica de recobrimento radicular
com enxerto ósseo em neoformação e deslize coronal de retalho, indicado
particularmente para áreas de recessão profunda (≥ 4mm) em série de casos
realizada em quatro pacientes com recessões classe III de Miller. Os resultados
clínicos obtidos demonstraram ganho de inserção clínica, redução da
profundidade de sondagem, da recessão, do sangramento à sondagem e do
acúmulo de placa, sugerindo que a técnica de neoformação pode ser uma
alternativa para o recobrimento de recessões profundas (≥ 4mm).

2.3.2 LESÕES ÓSSEAS PERIODONTAIS

A perda do suporte ósseo alveolar é um sinal muito presente na doença
periodontal, podendo ter disseminação apical, sendo avaliado com ajuda
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radiográfica e clínica que são importantes na planificação, tratamento e
prognóstico periodontal do paciente. Está relacionada com a perda do suporte
dentário, com a possibilidade da conformação de bolsas periodontais e lesões
de furca, as mesmas apresentam fatores de risco ou indicadores de progressão
da doença periodontal (PAPAPANOU, 2000).
Existem muitos fatores associados às lesões ósseas periodontais, sendo
a causa principal o acúmulo de placa bacteriana pela inflamação produzida na
área, o que provoca reabsorção óssea (MÜLLER, 1999). Também podem estar
envolvidos na etiologia dos defeitos periodontais a distância entre raízes
adjacentes (Glickman 1967) e o trauma de oclusão, o qual ainda é controverso
(AL-SHAMMARI, 2001).
Lindhe (1974) referiu que as fibras de colágeno são sensíveis a ter algum
tipo de alteração pela força de oclusão ocasionando uma inflamação e
aumentando a lesão. Fatores iatrogênicos também podem provocar lesões de
furca como margens cervicais de restaurações com sobreocontorno ou
envolvimentos endodônticos (ARTACHO, 2010).
Além desses fatores, as lesões de furca podem estar associadas à
presença de projeções cervicais do esmalte em dentes saudáveis (DESANTICS,
2000), Masters (1964) evidenciou maior prevalência de projeções de esmalte em
molares inferiores com 28,6% e molares superiores 16%. As pérolas do esmalte
também são considerados um cofator local, no entanto a prevalência é baixa
com uma incidência de 2,6% que não permitem a aderência do tecido conjuntivo
na região da furca (MOSKOW, 1990).

2.3.2.1 CLASSIFICAÇÃO

Os defeitos ósseos tem anatomia única pela espessura do osso alveolar,
proximidade entre raízes, posição do dente no alvéolo, entre outros. Fizeram
muitas tentativas para conseguir a classificação mais adequada (PAPAPANOU,
2000) sendo a mais válida a classificação de Goldman & Cohen (1958) baseada
em critérios morfológicos:
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Defeitos supra-ósseos
Defeitos infra-ósseos
o Defeitos intra-ósseos
Uma parede
Duas paredes
Três paredes
Combinado
o Crateras
Defeitos interradiculares (Furca)

Os defeitos supra-ósseos são aqueles onde a base da bolsa peridontal
está coronal na crista alveolar. Nos defeitos infra-ósseos ou verticais, a base da
bolsa peridontal se localiza apicalmente à crista alveolar (PAPANOU, 2000).

2.3.2.1.1 DEFEITOS INTRA-ÓSSEOS OU INFRA-ÓSSEOS

Goldman & Cohen (1958) classificaram os defeitos periodontais infraósseos de acordó com a quantidade de paredes remanescentes. Os defeitos de
uma parede são aqueles que apresentam apenas uma parede remanescente,
sendo esta geralmente a parede proximal. Os defeitos de duas paredes são
aqueles que apresentam duas paredes remanescentes e é o tipo mais
comumente observado. Os defeitos de três paredes são aqueles de três paredes
remanescentes, sendo a quarta formada pela superficie radicular.
A Academia Americana de Periodontia, em 1993, descreveu o defeito de
cratera em forma de tigela, com perda óssea quase igual nas raízes de dois
dentes contíguos, com menor perda na parede vestibular e lingual/palatina o que
pode ser pelo avanço da doença pelas raízes dos dentes contíguos.
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Figura 3. Defeitos intra-ósseos. A: 1 parede. B: 2 paredes. C: 3 paredes. D: Cratera
(PAPAPANOU, 2000).

Para o tratamento dos defeitos intra-ósseos, ao longo dos anos, foram
empregados numerosos materiais de enxertos autólogos, aloenxertos,
xenoenxerto sozinhos ou combinados, muitas vezes obtendo-se nova inserção
de tecido conjuntivo na base do defeito e epitelio juncional longo na sua porção
mais coronal. Alguns estudos descreveram novas abordagens terapêuticas para
obter regeneração dos tecidos periodontais e não apenas o preenchimento
ósseo dos defeitos (MARTÍNEZ-LAGE, 2013).
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Halliday (1969) fez um estudo em três humanos nos primeiros molares
mandibulares com defeitos ósseos de três paredes, onde utilizou tecido ósseo
em neoformação coletados de alvéolos criados cirurgicamente entre a semana
seis e sete de feito o alvéolo, os resultados de um caso foram considerados um
sucesso completo, os outros dois foram parcialmente bem sucedidos.

Figura 4. Tecido ósseo em neoformação utilizado em defeito ósseo de três paredes
(HALLIDAY, 1969).

Hiatt & Schallhorn (1973) apresentaram um estudo de transplantes de
osso medular da tuberosidade maxilar, rebordos edéntulos e alvéolos pósexodontia, o material foi coletado e colocado na hora nos defeitos periodontais
resultando enchimento médio do osso de 3,44mm em 166 defeitos, propondo
que a configuração dos defeitos são determinantes no potencial regenerativo
além disso os resultados podem ser mais corretos se todos os fatores dos
hóspedes foram constantes.
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2.3.2.1.2 LESÕES DE FURCA.

O comprometimento das furcas são as perdas dos tecidos de suportes
dos dentes multirradiculados, permitindo o acesso clínico na área interradicular
de maneira total ou parcial onde pode dar lugar ao crescimento bacteriano
(ARTACHO, 2010).

A prevalência é maior nos molares inferiores com 85,4% de afetação
(VOLKANSKY 1973), em outros estudos feitos por Ross (1981) evidenciou uma
maior incidência nos molares maxilares 90% seguido dos molares inferiores com
42,3%, corroborando Cattabringa et al (2006) em seu estudo onde demostra a
prevalência ser maior nos molares superiores seguido dos molares inferiores. Os
dados são muito variados pela severidade da lesão e dificuldade do diagnóstico.

Existem muitos tipos de classificações, as mais empregadas de acordo
com Wolf (2006) são pelos graus criados em 1975 por Hamp e colaboradores,
onde avalia a extensão horizontal de comprometimento de furca.
Grau 1: Profundidade horizontal de sondagem da furca é de até 3mm.
Grau 2: Profundidade horizontal de sondagem da furca é de mais de 3mm sem
atravessar a sonda por completo.
Grau 3: A sonda atravessa completamente a furca.

A avaliação vertical mais utilizada é classificada em subclasses A, B e C
foi designada por Tarnow e Flechter, 1984.
Subclasse A: de 1 a 3 mm.Subclasse B: de 4 a 6 mm.
Subclasse C: Acima de 7mm.
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Figura 5. Classificação horizontal das lesões de furca por Hamp e Col em 1975. A:
Grau 1. B: Grau 2. C: Grau 3. (PAPAPANOU, 2000).

Figura 6. Classificação vertical das lesões de furca descrita por Tarnow e Flechter em
1984. Subclasse A,B e C (PAPAPANOU, 2000).

Lesões de furca grau 1 podem ser tratadas por meio de raspagem e
plastia da furca. Lesões de grau 2 podem ser tratadas por raspagem, cirurgia a
retalho, cirurgia regenerativa ou tunelização. As furcas de grau de 3 podem ser
tratadas por procedimentos ressectivos, com ou sem separação e remoção de
raízes, tunelização ou exodontia (WOLF 2006 & ARIAS 2016).

Outro tratamento proposto foi a utilização do tecido ósseo em
neoformação. Passanezzi (1971) fez um trabalho onde apresentou um estudo
que foram empregados em seis cães, foi feita a criação de defeitos periodontais
ósseos na região das bifurcações, preenchidos doze dias depois com tecido
ósseo em neoformação da área doadora feita com anterioridade, encontrando
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nos resultados histológicos nova inserção, formação de osso, cemento e
ligamento periodontal.

FONSECA et al. (1994) realizaram estudo para investigar os resultados
do tratamento de lesões de furca classe I e II mandibulares de 10 pacientes de
ambos os sexos, com idade variável entre 30-68 anos por meio de enxerto ósseo
em neoformação um trabalho em dez pacientes de ambos os sexos com lesões
de furca e áreas edêntulas, dividindo em dois grupos: teste – condicionamento
com ácido cítrico 10% por 3 minutos, enxerto ósseo em neoformação e
membrana Millipore (n= 6) e controle – condicionamento com ácido cítrico 10%
por 3 minutos e colocação de membrana Millipore (n= 6). Os pacientes foram
acompanhados

por

3

meses

apenas.

Os

resultados,

reanalisados

estatisticamente a partir das informações presentes no artigo original, estão
descritos na Tabela 1. Houve redução significativa da profundidade de
sondagem nos grupos teste (p< 0.001) e controle (p= 0.01) antes e depois do
tratamento, sem diferenças entre os grupos teste e controle no exame final e na
redução média da profundidade de sondagem. No entanto, houve diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos teste e controle no exame inicial.
Em relação à sondagem horizontal da furca, houve redução significativa após o
tratamento apenas no grupo controle, embora não se tenham observado
diferenças significantes entre os grupos no exame inicial. No entanto, não foram
observadas diferenças estatisticamente significantes (p= 0.15) entre os grupos
na redução média da sondagem horizontal da furca.
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Tabela 1- Reanálise estatística dos parâmetros clínicos periodontais observados com o tratamento de lesões de furca por enxerto
ósseo em neoformação associado à RTG e RTG apenas, descrito por Fonseca et al. (1994), de acordo com os sítios de avaliação
(mesial, centro e distal da face vestibular)
Teste

Controle

Inicial

P.S. (mm)*†
Redução da P.S.**

Final

Inicial

Final

M

C

D

M

C

D

M

C

D

M

C

D

3.16

4.16

4.16

1.66

1.83

3.00

2.00

3.16

2.16

1.50

1.50

1.50

(2.31)

(1.72)

(1.32)

(1.63)

(1.60)

(1.78)

(0.63)

(0.75)

(0.98)

(0.83)

(0.54)

(0.54)

---

---

---

1.50

2.33

1.16

1.16

(0.98)

---

1.16

(0.81)

---

0.50

(1.37)

---

(0.83)

(0.75)

(1.32)

Total (sítos M, C e D agrupados)
P.S. (mm)

3.83 (1.79)a

2.16 (1.68)A

2.44 (0.92)b

1.5 (0.61)A

Redução da P.S.

---

1.27 (1.07)A

---

0.94 (0.99)A

PSH (mm)

3.66 (0.21)♦a

3.16 (1.94)♦A

3.16 (1.32)♣a

1.5 (0.54)♣♣B

Redução da PSH

---

0.5 (0.5)A

---

1.66 (0.55)A

média (desvio-padrão); P.S. – profundidade de sondagem; M- mesial; C- centro; D- distal; PSH- profundidade de sondagem horizontal da furca; * diferenças
significantes (p< 0.001) entre o período inicial e final do grupo teste (Anova para medidas repetidas pós-teste Tukey); † diferenças significantes (p= 0.01) entre
o período inicial e final do grupo teste (Anova para medidas repetidas pós-teste Tukey); ** Anova pós-teste Sidak: ausência de diferenças significantes entre
os grupos (p=0.11); letras minúsculas iguais nas linhas representam ausência de diferenças significantes entre os grupos no exame inicial; letras minúsculas
diferentes nas linhas representam diferenças significantes entre os grupos no exame inicial (teste t não pareado); letras maiúsculas iguais nas linhas
representam ausência de diferenças significantes entre os grupos no exame final; letras maiúsculas diferentes nas linhas representam diferenças significantes
entre os grupos no exame final (teste t não pareado); símbolos únicos nas linhas representam ausência de diferenças significantes entre os períodos inicial e
final de cada grupo; símbolos duplos nas linhas representam diferenças significantes entre os períodos inical e final de cada grupo (teste t pareado)
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SOARES et al. em 2005 prepararam vinte e quatro defeitos de furca
Classe II em cães (doze defeitos com grupo teste e doze com grupo controle)
colocando enxerto ósseo em neoformação com adição de fatores de crescimento
derivado de plaquetas(PDGF) -BB e fator de crescimento semelhante a insulina
(IGF) –I colocados nos alvéolos para sua coleta cinco dias depois de feito o
alvéolo, os resultados demostraram que não foram observadas diferenças
significativas entre os grupos teste e controle (sem algum tipo de enxerto) na
formação de novo cemento, osso e epitélio de junção, demostrando que o
enxerto ósseo com fatores de crescimento não tem propriedades osteogênicas
e regenerativas suficientes para promover níveis elevados de regeneração.

FUJINAMI et al. em 2007 investigaram os efeitos do tecido de proliferação
(TP) presente em defeitos criados cirurgicamente ao redor do 2o pré-molar
superior de cães recobertos com membrana de politetrafluoretileno expandido
(e-PTFE) por duas semanas, usado em combinação com osso bovino inorgânico
(OBI) na formação de novo cemento e novo osso em cães, comparado com o
uso de OBI apenas. Foram criados defeitos infra-ósseos de duas paredes em
dois dentes inferiores posteriores de cada animal, nos quais foi inserido material
de moldagem para desenvolvimento de lesão inflamatória durante 12 semanas.
Após esse período, os animais receberam os diferentes tipos de tratamento, de
acordo com os grupos: TP+OBI (n= 5), OBI (n=5) e controle (sem enxerto; n= 5).
Os animais foram sacrificados depois de 2, 4 ou 8 semanas para análise
histológica. No grupo controle, houve formação de epitélio juncional longo, com
formação de pequena quantidade de osso. O grupo TP+OBI mostrou aumento
significativo de novo osso e novo cemento formados em comparação com o
grupo OBI. A proporção de células proliferativas com marcação positiva para
PCNA (proliferating cells nuclear antigen) foi significativamente maior no grupo
TP+OBI do que no grupo OBI, sugerindo o potencial regenerativo do tecido em
proliferação.

LUIZE (2008) avaliou o tratamento de defeitos de furca Classe II criados
cirurgicamente em cães de acordo com os seguintes tratamentos: enxerto ósseo
em neoformação associado ou não a barreira de tecido conjuntivo; coágulo com
e sem barreira de tecido conjuntivo. O tecido de granulação presente nos
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alvéolos em cicatrização foi removido depois de catorze dias da criação dos
alvéolos. Após noventa dias, a análise histológica demonstrou que o osso em
neoformação resultou no melhor preenchimento ósseo dos defeitos. A barreira
de tecido conjuntivo favoreceu na estruturação dos componentes do periodonto
de sustentação.

HAYASHI (2009) realizou um estudo em quatro cães nos quais foram
criados defeitos de furca Classe II tratados por meio de deslize coroal de retalho
associados ou não à regeneração tecidual guiada e enxerto ósseo em
neoformação removido de alvéolos de extração cinco dias após a exodontia. A
análise imunohistoquímica mostrou marcação positiva para osteonectina,
osteopontina e sialoproteína óssea.

No mesmo ano SOARES (2009) avaliou novamente o enxerto ósseo em
neoformação ao qual foram adicionados fatores de crescimento derivado de
plaquetas (PDGF) -BB e semelhante a insulina (IGF) – I no tratamento de 24
defeitos de furca Classe II criados cirurgicamente em cães. O tecido em
neoformação foi coletado cinco dias após a criação do alvéolo. O grupo controle
recebeu tratamento por cirurgia a retalho, sem colocação do enxerto ósseo e dos
fatores de crescimento. A análise imunohistoquímica demonstrou marcação
acentuada positiva para sialoproteína óssea e osteonectina, evidenciando uma
fase mais avançada do processo de reparação.

Figura 7. Defeitos de furca Classe II preparados cirurgicamente em cães, utilizando
enxerto ósseo em neoformação com adição de fatores de crescimento (SOARES,
2005).
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No ano de 2106 um trabalho feito por LUO et al. demostrou que o tecido
ósseo em neoformação pode ser um dos materiais de enxerto mais eficazes para
regeneração periodontal. Foram criados em cães 36 defeitos de furca Classe II
bilateralmente nas mandíbulas, os quais foram tratados com o tecido de
granulação presente em alvéolos cirúrgicos depois de 2 semanas. A análise
histológica e histométrica do tecido ósseo em neoformação indicou uma
significativa migração celular, expressões de sialoproteína óssea e fator de
transcrição, atividade de fosfatase, com maior atividade no tecido neoformado
do que nos alvéolos, mas uma porcentagem igual no aumento de cemento e
osso regenerado.
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3. DISCUSSÃO
Neste trabalho, foi investigado na literatura estudos avaliando o sucesso
do tratamento de defeitos periodontais infra-ósseos, lesões de furca e no
recobrimento radicular por meio da técnica de enxerto ósseo em neoformação.
Poucos estudos avaliaram clinicamente em pacientes a efetividade do enxerto
ósseo em neoformação. PASSANEZI et al. (1989) relataram o sucesso do
tratamento de defeitos interproximais infra-ósseos por meio do uso do enxerto
ósseo em neoformação em dois casos clínicos, os quais foram acompanhados
por período de 5 anos. FERRAZ (2009) e SANT’ANA et al. (2012) demonstraram
o sucesso do tratamento de recessões classes I a III de Miller pela técnica do
enxerto ósseo em neoformação associada ao deslize coronal do retalho.
Enxertos autógenos de fontes intra-bucais são considerados como os
únicos materiais com propriedades osteogênicas para o tratamento de defeitos
periodontais. Em 1969, Halliday propôs o uso de material obtido de feridas
criadas cirurgicamente pelo uso de uma broca trefina para o tratamento de
defeitos periodontais, com evidências de sucesso. Nesta técnica, o autor
considerou como tempo ideal de coleta do tecido presente no alvéolo em
reparação o período de 6 a 7 semanas. Porém, estudos conduzidos por outros
autores demonstraram que o potencial osteogênico ocorre em estágios mais
iniciais da reparação, onde se observa intensa atividade proliferativa de células
pouco diferenciadas (EVIAN et al. 1982; AMLER 1984; DEVLIN, SLOAN 2002).
Mais

recentemente,

estudos

realizados

em

modelos

animais

demonstraram que o tecido presente em alvéolos de extração criados em ratos
e cães, 3 dias ou 2 semanas após a exodontia, apresentaram características de
células tronco mesenquimais, incluindo expressão de marcadores de células
tronco mesenquimais e células progenitoras, capacidade de diferenciação
celular adipogênica, condrogênica e osteogênica, formação de novo osso,
cemento e ligamento periodontal e formação ectópica de tecido ósseo
(NAKAJIMA et al. 2014; LUO et al. 2016). Esses achados corroboram os estudos
anteriores, os quais demonstraram que o alvéolo em cicatrização contém grande
número de células osteogênicas (EVIAN et al. 1982; AMLER 1984).
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Por estas razões, o alvéolo em reparação foi considerado como uma fonte
potencial de enxertos autógenos de origem intra-bucal (SOEHREN, VAN SWOL
1979). Mais recentemente, os achados de NAKAJIMA et al. (2014) e LUO et al.
(2016) evidenciaram a existência de células tronco mesenquimais nos alvéolos
nas fases iniciais da cicatrização (3 dias em ratos e 2 semanas em cães),
conforme proposto por PASSANEZI et al. (1989).
O tempo de coleta do tecido de granulação tem papel determinante no
sucesso ou insucesso da técnica cirúrgica, sendo recomendado a coleta do
tecido de granulação do interior dos alvéolos em reparação na fase proliferativa
ou regenerativa, a qual ocorre entre 2 e 4 semanas após a exodontia ou criação
cirúrgica do defeito no rebordo (AMLER 1984; PASSANEZI et al. 1989; DEVLIN,
SLOAN 2002; PENTEADO et al. 2005; MARCANTONIO 2006; HEBERER et al.
2012). Halliday propôs a coleta do tecido do alvéolo de extração 6 a 7 semanas
após a extração do dente, com sucesso total em dois casos, de acordo com o
autor, e parcial em outro. Nesse período de tempo, entretanto, ocorre
amadurecimento do tecido ósseo, diminuindo seu potencial osteogênico
(AMLER 1984). Segundo TROMBELLI et al. em 2008, existe maior atividade
proliferativa no tecido de granulação de alvéolos em reparação entre a 2a e a 4a
semana, com marcação positiva para CD68 (marcador de macrófagos) e CD31
(marcador de células endoteliais) e maior atividade osteoblástica, com marcação
positiva para BMP-7 e osteocalcina entre a 6a e 8a semanas.
Os alvéolos em reparação mantem a capacidade regenerativa mesmo
quando o tecido de reparação é removido, desde que se aguarde um novo
período para reparação (NAKAJIMA et al. 2014), sendo possível, portanto, a
utilização do mesmo alvéolo mais de uma vez. Recentemente, VALDIVIA (2013,
2017) sugeriu que o tecido de granulação removido de defeitos criados
cirurgicamente no rebordo desdentado com o uso de brocas diamantadas sob
irrigação abundante e constante depois de 3 semanas (21 dias) contém células
progenitoras capazes de se expandir in vitro, se constituindo em importante fonte
de células tronco mesenquimais e células progenitoras de origem intra-bucal.
As principais vantagens da técnica do enxerto ósseo em neoformação são
a capacidade osteogênica do material, sem reação de imunogenicidade por ser
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obtida do próprio paciente. O tecido de granulação presente em alvéolos de
reparação contém grande quantidade de células osteoprogenitoras e
osteoblastos (AMLER et al. 1960; AMLER, JOHNSON 1961; HALLIDAY 1969;
SOEHREN,

VAN SWOL 1979;

EVIAN et

al.

1982;

AMLER

1984).

Adicionalmente, o tecido de granulação de alvéolos em cicatrização expressa
diferentes fatores de crescimento, como TGF-B1, BMP-2 e PDGF-A em
diferentes etapas da reparação (LALANI et al. 2003). Esses achados podem
justificar os resultados encontrados em outros estudos da literatura. De acordo
com FONSECA et al. (1994), defeitos de furca classes I ou II tratados por meio
de enxerto ósseo em neoformação associado à regeneração tecidual guiada
apresentam redução semelhante na profundidade de sondagem vertical e
inferior na profundidade de sondagem horizontal da furca do que sítios tratados
por meio de regeneração tecidual guiada apenas. No entanto, pelo fato do tecido
de granulação obtido de alvéolos em cicatrização ser rico em células
progenitoras e fatores de crescimento, não é necessário o uso da membrana,
conforme demonstrado por PENTEADO et al. em 2005, que não encontraram
diferenças no número de células marcadas positivamente para sialoproteína
óssea, osteopontina e osteocalcina em alvéolos recobertos e não recobertos por
membrana.
As principais desvantagens da técnica de enxerto ósseo em neoformação
referem-se à necessidade de realização de duas cirurgias (uma para criar o
alvéolo e outra, realizada em curto período de tempo depois, para tratar o
defeito), a existência de dois sítios cirúrgicos no momento da cirurgia para
tratamento dos defeitos (sítios doador e receptor), aumentando a morbidade e o
tempo operatório (PASSANEZI et al. 1989; FERRAZ 2009; SANT’ANA et al.
2012).
Além disso, outra desvantagem da técnica é a quantidade limitada de
material presente no alvéolo em reparação (PASSANEZI et al. 1989; FERRAZ
2009; SANT’ANA et al. 2012). A quantidade de tecido disponível depende das
características locais do sítio receptor, sendo maior em alvéolos pós-extração de
3o molares inclusos e menor em alvéolos de dentes extraídos em decorrência de
doença periodontal avança (SOEHREN, VAN SWOL 1979). Essa seria também
uma vantagem dos “alvéolos” criados cirurgicamente no rebordo desdentado dos
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pacientes, o qual deve apresentar maior profundidade do que diâmetro,
respeitando-se as estruturas anatômicas nobres, como seio maxilar, assoalho
da fossa nasal, fôrame mentoniano e canal alveolar inferior (PASSANEZI et al.
1989; FERRAZ 2009; SANT’ANA et al. 2012).
As indicações de tratamento por enxerto ósseo em neoformação incluem:
defeitos periodontais infra-ósseos (HALLIDAY 1969; SOEHREN, VAN SWOL
1979; PASSANEZI et al. 1989; FUJINAMI et al. 2007; NAKAJIMA et al. 2014);
lesões de furca (PASSANEZI et al. 1989; LUO et al. 2016); recobrimento
radicular (FERRAZ 2009; SANT’ANA et al. 2012); levantamento de seio maxilar
(FERRAZ 2013). Os estudos demonstraram a capacidade regenerativa do
enxerto em neoformação no tratamento de defeitos infra-ósseos dos pontos de
vista clínico e histológico em estudos realizados em animais (FUJINAMI et al.
2007; NAKAJIMA et al. 2014) e em seres humanos (HALLIDAY 1969;
SOEHREN, VAN SWOL 1979; PASSANEZI et al. 1989). Entretanto, os
resultados apresentados para o tratamento das lesões de furca, em decorrência
de variáveis metodológicas entre os trabalhos incluindo as características dos
defeitos, são controversos, com alguns estudos mostrando resultados favoráveis
(PASSANEZI et al. 1989; LUO et al. 2016), enquanto outros não demonstraram
vantagens na utilização da técnica em comparação com outros procedimentos
cirúrgicos, como RTG (FONSECA et al. 1994) ou cirurgia a retalho (SOARES et
al. 2005).
O recobrimento de raízes pela técnica do enxerto ósseo em neoformação
foi inicialmente investigado por FERRAZ (2009), em estudo clínico randomizado
do tipo split-mouth. Foram tratados no estudo 65 sítios apresentando recessões
gengivais classes I ou II de Miller com profundidade de ≥ 4mm. No grupo teste,
o recobrimento radicular foi realizado por meio da técnica de enxerto ósseo em
neoformação associado a deslize coronal de retalho (n= 35), enquanto que no
grupo controle foi realizado por enxerto de conjuntivo subepitelial associado a
deslize coronal de retalho (n= 30). As duas técnicas mostraram percentual de
recobrimento radicular semelhante (teste- 66.29% ± 25.04%; controle: 73.50% ±
25.53%; p= 0.23). No entanto, a técnica de enxerto em neoformação foi mais
efetiva na redução média da profundidade de sondagem (controle: 0.85±0.10 vs.
teste: 0.24±0.12; p<0.0001), do sangramento à sondagem (controle: 0.65±0.21
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vs. teste: 0.00±0.13; p=0.01), do índice de placa (controle: -1.57±0.25 vs. teste:
0.43±0.31; p<0.0001) e no ganho de inserção (teste: 3.74±0.26 vs. controle:
2.95±0.19; p=0.024). Por outro lado, houve maior aumento (p< 0.0001) de
gengiva ceratinizada no grupo controle (1.43±0.17) do que no grupo teste
(0.48±0.13). Esses resultados sugeriram que o tratamento de recessões
gengivais ≥ 4mm classes I ou II de Miller pode ser realizado pela técnica de
enxerto ósseo em neoformação associada ao deslize coronal de retalho.
Os detalhes da técnica cirúrgica foram descritos por Sant’Ana et al.
(2012), quando da apresentação de série de casos clínicos que resultaram em
diminuição da recessão, da profundidade de sondagem, do sangramento à
sondagem, do índice de placa e em ganho de inserção clínica.
O objetivo da técnica de recobrimento radicular pela técnica do enxerto
ósseo em neoformação associado ao deslize coronal de retalho é conseguir o
recobrimento radicular simultaneamente à regeneração periodontal coronal ao
nível da crista óssea existente, o que é especialmente importante em áreas de
recessão profunda e defeitos de deiscência (SANT’ANA et al. 2012). O sucesso
do recobrimento radicular com enxerto de conjuntivo subepitelial associado ao
deslize coronal de retalho é mais limitado em áreas de recessão profunda (PINIPRATO et al. 1992; WANG et al. 2001). Em sítios apresentando perda óssea
interproximal ou em defeitos de deiscência profundos, com perda de inserção
grave, é necessária a regeneração dos tecidos periodontais para melhor o
suporte periodontal e reduzir, como consequência, a profundidade da recessão
(TINTI, VICENZI 1990; CORTELLINI et al. 1993; WANG et al. 2001) sem
formação de epitélio juncional longo, o qual é observado quando tais defeitos
são tratados com enxerto de conjuntivo subepitelial (GOLDSTEIN et al. 2001).
No entanto, não existem outros estudos publicados na literatura
investigando os resultados do tratamento de recessão gengival pela técnica do
enxerto ósseo em neoformação. Da mesma forma, ainda não existem estudos
de acompanhamento a longo prazo dos resultados obtidos inicialmente e nem
existem estudos centrados no paciente, podendo-se sugerir que outros estudos
são extremamente necessários para investigação da técnica no recobrimento
radicular.
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Outra possível aplicação do enxerto ósseo em neoformação é no
levantamento de seio maxilar para aumento volumétrico do tecido ósseo com a
finalidade de instalação de implantes osseointegrados, também proposta e
investigada por FERRAZ (2013). Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos
os sexos, com idade variável entre 25 e 60 anos, apresentando perda de um
dente na região de pré-molares ou molares superiores, bilateralmente, com
remanescente ósseo de 2 a 9 mm entre a crista do rebordo e o assoalho do seio
maxilar. O levantamento de seio maxilar foi realizado pela técnica de CaldwellLuc, sendo que no grupo teste (n= 7) foi utilizada mistura de enxerto ósseo em
neoformação e osso bovino inorgânico (OBI) e no grupo controle (n= 6) foi
utilizado como biomaterial apenas OBI. O volume de tecido ósseo existente foi
analisado por meio de tomografias computadorizadas de feixe cônico no exame
inicial e 6 meses após a cirurgia. Neste período, biópsias de tecido duro foram
obtidas por meio de broca trefina de 2mm de diâmetro, as quais foram
processadas para análise histológica e histomorfométrica. Foram instalados nos
sítios trefinados e preparados 13 implantes osseointegrados. A análise das
imagens tomográficas demonstrou que os dois materiais são igualmente efetivos
no ganho de altura óssea (teste: 11,22 ± 0,60 mm vs. controle: 11,82 ± 0,69 mm;
p= 0,0664). A análise histomorfométrica demonstrou maior percentual de osso
vital (31,42% ± 11,13% vs. 16,38% ± 10,14%; p= 0,0002), menor percentual de
partículas remanescentes (1,32% ± 2,34% vs. 3,15% ± 3,31%; p= 0,0306) e de
tecido conjuntivo (27,65% ± 12,34% vs. 35,02 ± 13,16; p= 0,0257) no grupo teste
do que no controle. O diâmetro médio das partículas remanescentes foi maior no
grupo controle do que no grupo teste, segundo teste t (p= 0,0294), embora não
houvesse diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em relação
à área de contado direto entre o tecido ósseo neoformado e a superfície das
partículas. Esses resultados sugeriram que o enxerto ósseo em neoformação é
efetivo para o ganho de volume ósseo em procedimentos de levantamento de
seio maxilar, resultando em formação de maior quantidade de osso vital no
mesmo período de tempo do que aquela observada com o uso de OBI apenas.
Da mesma forma, esses resultados são preliminares, visto que não
existem outros estudos investigando os resultados do enxerto ósseo em
neoformação para o levantamento de seio maxilar. Assim, sugere-se a
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realização de outros estudos que investiguem o potencial do enxerto ósseo em
neoformação para o tratamento de defeitos periodontais infra-ósseos, lesões de
furca classe II, recessão gengival ≥ 4mm, levantamento de seio maxilar e,
possivelmente, no tratamento de peri-implantite.
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•

A transferência do tecido de granulação presente no interior de alvéolos
em reparação para o tratamento de defeitos periodontais de furca e infraósseos foi proposta em 1969 por Halliday e modificada em 1989 por
Passanezi et al., quando passou a ser chamada de técnica do enxerto
ósseo em neoformação ou técnica da granulação óssea;

•

Poucos trabalhos investigaram a eficácia da técnica no tratamento de
defeitos periodontais infra-ósseos, lesões de furca, recobrimento radicular
e levantamento de seio maxilar;

•

O enxerto ósseo em neoformação apresenta evidências histológicas de
regeneração periodontal, com formação de novo osso, cemento e
ligamento periodontal;

•

O enxerto ósseo em neoformação resulta em redução clínica da
profundidade de sondagem, do sangramento à sondagem, do acúmulo de
placa, associado a ganho de inserção clínica em defeitos infra-ósseos, de
furca e de recobrimento radicular.

•

O enxerto ósseo em neoformação resulta em aceleração do processo de
cicatrização quando utilizado em conjunto com osso bovino inorgânico
para o levantamento de seio maxilar.
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