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RESUMO 

 
 

A alteração tridimensional de alvéolos após exodontia dental pode resultar em 

defeitos estéticos e funcionais que impossibilitam a inserção de implantes 

osseointegrados. Vários biomateriais têm sido utilizados para evitar ou reduzir estas 

alterações, dentre elas a recombinante humanda da proteína morfogenética óssea -

2 (rhBMP-2). O objetivo deste estudo prospectivo foi avaliar o efeito da recombinante 

humana da proteína óssea morfogenética tipo 2 (rhBMP2) para preenchimento do 

alvéolo em humanos na preservação tridimensional de alvéolos após exodontia.                       

Doze indivíduos (7 mulheres e 5 homens) com idade média de 44,5 ± 9,3 anos com 

indicação de até dois dentes contíguos em região estética de maxila foram cinluídos 

no estudo. Ao todo 14 alvéolos foram preenchidos com rhBMP-2, sendo que o 

motivo da exodontia dos elementos dentais foram: cinco por doença periodontal, 3 

por fratura de raiz e 6 por cárie extensa. Os alvéolos foram avaliados aos 14 e 120 

dias após cirurgia por meio de tomografias computadorizadas. As imagens foram 

convertidas em DICOM e avaliadas utilizando MATERIALISE. A altura de crista 

vestibular no tempo inicial (T0) foi de  7,54 ± 4,16mm e reduziu para 6,93 ± 4,06mm 

após 4 meses (T1), não apresentando no entanto significância estatisticamente 

significante. O mesmo aconteceu com relação à altura de crista palatina, no qual 

mesmo com a redução da média avaliada no T1 de 8,52 +2,68 para 8,13 + 2,85, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os tempos T0 e T1. A redução 

linear da área (mm
2
) do rebordo foi de aproximadamente 15% comparando T0 e T1, 

de 63,42+20,51 para 53,85+18,35. A redução tridimensional obtida pela 

sobreposição de imagens foi de 2150,63 mm
3
 para 1956,51 mm

3
, ou seja 9,02%. 

Dentro dos limites deste estudo pode-se concluir que a utilização da recombinante 

humana da proteína óssea morfogenética tipo 2 (rhBMP2) para preenchimento 

alveolar pós exodontia resultou em limitada remodelação tridimensional após 120 

dias de avaliação.  

 

  

 

  

Palavras-chave: Alvéolos, Fatores de Crescimento, Regeneração Tecidual Guiada. 
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ABSTRACT 

 

 

Tridimensinal changes of alveolar sockets after tooth extraction may result in esthetic 

and functional defects that jeorpadize dental implant placement. Several biomaterials 

have been used to avoid or to reduce these altrations, among then the recombinant 

human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2). The aim of this prospective study 

was to evaluate the effect of recombinant human bone morphogenetic protein-2 

(rhBMP-2) as tridimensional maintenance material after tooth extraction. Twelve 

subjects (7 female and 5 male) with mean age of 44.5 ± 9.3 years with tooth 

extraction indication of maximum 2 continuos tooth was enrolled in the study. A total 

of 14 extraction sockets were filled with rhBMP-2, being the teeth extraction due to: 

five due to periodontal diseaases, 3 due to fracture  and 6 extenive caries. The 

sockets were evaluated at 14  and 120 days after surgery using computadorized 

tomography. These images were converted to DICOM and evaluated using 

MATERIALISE. The buccal crest height at baseline (T0) was 7.54 ± 4.16mm and 

decrease to 6.93 ± 4.06mm after 4 months (T1), however without statistical 

significance. The same event occured related to the lingual crestal height, even with 

a mean reduction  at  T1 of 8.52 +2.68 to 8.13 + 2.85, with no statistically significance 

between T0 and T1. The linear reduction of area (mm
2
) of the alveolar bone was 

approximately 15% compared T0 and T1, 63.42+20.51 for 53.85+18.35.  The 

tridimensional reduction obteined by overlapping imagens was 2150.63 mm
3
 fro 

1956.51 mm
3
, that means 9.02%. Within the limits of this study could conclude that 

recombinant human bone morphogenetic protein-2 (rhBMP-2) for alveolar socket 

preseravation resulted in limited tridimensional remodelation after 120 days. 

 

Keywords: Extraction Sockets, Growth factors, Guide Tissue Regeneration. 
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1. INTRODUÇAO JUSTIFICADA 
 

1.1 Alterações fisiológicas do rebordo alveolar após a exodontia 
 

O processo alveolar e a erupção dentária desenvolvem se 

concomitantemente, tornando a formação e a preservação do processo alveolar 

dependentes da presença elemento dental. (ARAÚJO et al., 2005). O cemento 

radicular, o ligamento periodontal e o osso fasciculado estabelecem uma unidade 

funcional. O osso fasciculado é a denominação histológica da lâmina dura na qual se 

inserem as fibras do ligamento periodontal. Após a remoção do elemento dental, o 

osso fasciculado perde a sua função e então sofre reabsorção e/ou remodelação 

(CARDAROPOLI et al., 2003; ARAÚJO; LINDHE, 2005).  

Logo após a exodontia do elemento dental, o sangue dos vasos 

sanguíneos rompidos preenche o alvéolo e as proteínas provenientes dos vasos e 

células danificadas iniciam uma série de eventos biológicos, resultando na formação 

da rede de fibrina. Através das propriedades de adesão e agregação, as plaquetas 

interagem com a rede de fibrina para formar o coágulo sanguíneo, cessando o 

sangramento alveolar. O tampão de coágulo, recoberto por células inflamatórias, 

preenche o centro do alvéolo.  Com a hemostasia completa, o coágulo torna-se inútil 

e até inoportuno (ARAÚJO; LINDHE, 2005,.  Segundo um estudo com 185 alvéolos 

de extração de voluntários humanos (AMLER, 1969), após 2 ou 3 dias, o coágulo se 

retrai, o que está de acordo com o estudo em cães de Cardarapoli et al. 2003, em 

que após 3 dias, no centro do coágulo foram visualizados histologicamente 

eritrócitos em lise. A injúria do ato cirúrgico leva a uma resposta inflamatória e, por 

quimiotaxia, chegam a esse cenário os neutrófilos e macrófagos, que migram para 

dentro do coágulo, removendo bactérias e tecido danificado. Ao término da limpeza, 

os neutrófilos morrem e os macrófagos liberam fatores de crescimento e citocinas, 

que promovem a migração, proliferação e diferenciação celular e se retiram em 

seguida. 

Almer (1969) verificou que 2 a 3 dias após a retração do coágulo, inicia-se 

a formação de tecido de granulação, e em 7 dias o coágulo é totalmente substituído 

por tecido de granulação. Cardarapoli et al. (2003) afirmaram que a formação de 
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tecido de granulação se dá em resposta a presença de material infeccioso da 

cavidade oral, agindo como barreira protetora às áreas apicais do alvéolo. 

Segundo Lindhe (2011), brotos de estruturas vasculares, células 

mesenquimais e células semelhantes a fibroblastos oriundas do ligamento 

periodontal e medula óssea migram para dentro do alvéolo. Essas células produzem 

componentes da matriz do meio extra-celular. Ocorre a formação de novos vasos 

sanguíneos que fornecerão o oxigênio e nutrientes. As células semelhantes a 

fibroblastos liberam fatores de crescimento, proliferam e depositam a matriz, 

estabelecendo um tecido conjuntivo provisório, substituindo o tecido de granulação, 

o que foi verificado após 7 dias por Cardarapoli et al. (2003), em cães, e após 21 

dias por Almer (1969), em humanos.  

Ao longo das estruturas vasculares, as células se diferenciam em 

osteoblastos, produzindo tecido osteóide, ficando presas na matriz, transformando-

se em osteócitos (ARAÚJO et al., 2005). No estudo de Almer (1969), o início da 

formação óssea foi observado no sétimo dia, a mineralização aos 21 dias e, aos 40 

dias, dois terços do alvéolo estava preenchido por osso. No estudo de Cardarapoli et 

al. (2003), aos 14 dias havia presença de tecido ósseo jovem adjacente aos vasos 

sanguíneos recém formados, aos 30 dias, presença de osteons primários, sinais de 

remodelação entre 60 e 90 dias, formação de ponte de tecido ósseo fechando o 

alvéolo e reforçada entre 120 e 180 dias, ocasião em que ocorria a formação do 

periósteo.  Aos 180 dias foi verificada a presença de osso cortical e medular, o que 

foi confirmado por Araújo et al. (2005), que  estudaram o processo cicatricial alveolar 

em cães e observaram que, em  duas semanas havia a presença de osso neo-

formado imaturo, apical e lateral no alvéolo. Com quatro semanas, o interior do 

alvéolo é preenchido por osso imaturo e em oito semanas uma camada de osso 

cortical cobre a entrada do alvéolo. O osso imaturo é gradualmente substituído por 

osso lamelar e medular, através do modelamento e remodelamento.  

A exodontia promove um trauma mecânico pronunciado no ligamento 

periodontal, nos vasos sanguíneos e no osso alveolar, comprometendo o suprimento 

sanguíneo ao alvéolo dentário (ATWOOD et al., 1963). Esta redução do suprimento 

sanguíneo pode causar morte dos osteócitos e necrose das paredes alveolares, o 

que pode ser mais severo com a elevação de retalho mucoperiostal (ARAÚJO et al., 

2005). Observa-se então uma resposta inflamatória. O osso fasciculado, que é parte 

do tecido de inserção do dente, perde a função, sendo portanto reabsorvido. A 
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ausência de osso fasciculado foi observada em análise histológica, aos 14 dias, em 

alvéolos de cicatrização de cães (CARDARAPOLI et al., 2003). Segundo Araújo et 

al. (2005), em um estudo em cães, os osteoclastos estão presentes na primeira 

semana, tanto nas paredes externas e internas do alvéolo, o que está de acordo 

com o estudo tipo boca-dividida de Suttapreyasri e Leepong (2013), que 

encontraram uma alteração no rebordo alveolar logo na primeira semana pós-

extração de pré-molares.  

A remodelação é um processo natural, que tem como consequência a 

redução óssea vertical e horizontal. Atwood, Pietrokovsky (1967), Schropp (2003), 

comprovaram que a remodelação leva a alterações no rebordo alveolar. Schropp et 

al. (2003) realizaram um estudo para medir as alterações que ocorrem no contorno 

alveolar de 35 pacientes, após a exodontia unitária de 46 molares e pré-molares. 

Foram realizadas mensurações em modelos, radiografias periapicais imediatamente, 

3, 6 e 12 meses após a exodontia.  Os dados foram obtidos por meio de subtração 

radiográfica, mensurações dos modelos e radiografias. Ocorreu uma alteração de 

30% vestíbulo-lingual em 3 meses e 50% após o primeiro ano (12 mm para 5,9 mm) 

que foi maior na mandíbula e nos molares. A perda em altura foi de 1 mm, em 12 

meses, e ocorreu predominantemente nos primeiros 3 meses. A remodelação, 

segundo Lekovic et al. (1997), é maior em largura que em altura, o que também foi 

confirmado por Iasella et al. (2003) e Fickl et al. (2008a). Em uma revisão 

sistemática, Lang et al. (2012) encontraram os seguintes resultados: perda 

horizontal de 3,8 mm e perda em altura de 1,24 mm após 6 meses de cicatrização 

pós exodontia, em outra revisão realizada por Heggeler et al. (2011), a redução em 

largura variou de 2,6 a 4,6 mm e em altura de 0,4 a 3,9 mm. Segundo estudo 

realizado por Al-Askar et al. (2011), ocorre maior remodelação óssea após extrações 

de dentes contíguos do que após a extração de um único dente, porque as 

extrações múltiplas comprometem o suprimento vascular do ligamento periodontal e 

interdental, diminuindo o aporte sanguíneo para o processo alveolar de maneira 

mais severa. Essa remodelação, apesar de fisiológica e esperada, pode 

comprometer uma futura reabilitação através de implantes dentários, por diminuir a 

disponibilidade óssea (LEE et al., 2012), dificultando o posicionamento ideal do 

implante e obtenção de resultados estéticos, principalmente em áreas de dentes 

anteriores (BUSER et al., 2008; SHIBLI et al., 2006). Hauser et al. (2013), 

Suttapreyasri e Leepong (2013) e Crespi et al. (2009) relataram que mais da metade 
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do rebordo é reabsorvido em 6 meses em alguns pacientes e essa reabsorção é 

maior na vestibular que na lingual e é contínua por toda vida. Chappuis et al. (2013) 

verificaram, em um estudo em humanos com exodontia minimamente traumática, de 

dentes anteriores, sem elevação de retalho e com preenchimento do alvéolo com 

esponja de colágeno, que ocorreu uma maior alteração dimensional na área central 

do alvéolo do que nas áreas proximais. As avaliações foram realizadas por meio de 

imagens tomográficas em dois tempos (obtidas imediatamente e oito semanas 

depois). As áreas centrais apresentaram alteração de 48,3% em altura e 3,8% em 

largura com 4,5%  e 0% respectivamente em áreas proximais. 

Ferrus et al. (2010), em um estudo na maxila, verificaram que 4 meses 

após a exodontia ocorre uma redução duas vezes maior nas áreas anteriores do que 

posteriores, o que corrobora com o estudo de Nevins et al. (2006), que concluíram 

que uma parede óssea espessa não impede a reabsorção, mas uma parede mais 

fina perde mais osso vertical. Esse fato também foi verificado por Chappuis et al. 

(2013), em um estudo que verificou maior reabsorção em áreas com tábua óssea 

menor do que 1 mm comparada às áreas com espessura maior. Em concordância 

com esse fato, Novaes et al. (2012) concluíram que um biótipo periodontal fino pode 

prejudicar a preservação da tábua óssea vestibular em alvéolos pós extração, sem 

diferença entre grupos com ou sem enxerto, mesmo utilizando cirurgias sem retalho. 

O que pode ser explicado por Januário et al. (2011), em que foram medidas as 

paredes vestibulares de 250 dentes anteriores, verificando que 85% delas tinham 

menos que 1 mm e 60% menos que 0,5 mm. Sendo a parede vestibular, palatina, 

lingual composta por 2 camadas de osso cortical: uma interna e outra externa, 

separadas por camada variável de osso trabecular. Nos dentes anteriores, esta 

camada pode estar ausente e a tábua óssea vestibular pode estar em contato direto 

com o osso alveolar  e, após a extração dental, não só o osso alveolar mas toda 

tábua óssea vestibular pode ser reabsorvida. 

Quanto ao fator idade, Iasella et al. (2003) observaram maior perda em 

altura e largura em pacientes com mais de 50 anos. Segundo Araújo et al. (2014), 

ocorre uma grande variabilidade entre diferentes pessoas com respeito ao grau de 

reabsorção da borda alveolar após a extração dentária.  
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1.2 Preservação do rebordo alveolar 
 

Diferentes técnicas e biomateriais têm sido propostos com a intenção de 

preservar ou minimizar as alterações de volume do rebordo alveolar após a 

exodontia (SERINO et al., 2003). O principal objetivo da preservação alveolar é 

limitar a reabsorção óssea (BUSER et al., 2008), o que permite a simplificação dos 

tratamentos subsequentes e otimização dos resultados, particularmente, quando 

implantes são planejados (HÄMMERLE et al., 2001) a fim de obter implantes em 

posição protética ideal com excelente função e estética (IASELLA et al., 2003). Os 

principais procedimentos são: a remoção dental atraumática (LEKOVIC et al., 1997; 

SCHROPP et al., 2003), proteção do coágulo sanguíneo (HAUSER et al., 2013), uso 

de membranas reabsorvíveis ou não (LEKOVIC et al., 1997; 1998), a não elevação 

de retalhos (FICKL et al., 2008b; ARAÚJO et al., 2006), instalação imediata de 

implantes (PAOLANTONIO et al., 2001), instalação imediata com carga imediata 

(BERSANI et al., 2010), preenchimento do alvéolo com ou sem uso de membranas 

(ARAÚJO et al., 2009; ARAÚJO et al., 2011), manutenção de fragmento vestibular 

da raiz com instalação imediata de implantes (HÜRZELER et al., 2010) e enxerto 

intra e extra alveolar (IASELLA et al., 2003). 

Quanto ao uso de membranas para preservação do rebordo alveolar após 

exodontia, Lekovic et al. (1997) realizaram um estudo com 10 pacientes que 

necessitavam de extração de pré-molares e dentes anteriores. Após a exodontia 

com elevação de retalhos, os alvéolos foram divididos em grupo teste (membrana de 

politetraflouretileno, PTFE, recobrindo o alvéolo) e controle (coágulo). Foram feitas 

mensurações com pinos de titânio como referência. Após 6 meses, novas medidas 

foram obtidas e foi observada perda em altura e largura no grupo controle e 

nenhuma remodelação foi observada no grupo teste. Nos três pacientes que tiveram 

exposição da membrana, este benefício não foi observado. Lekovic et al. (1998) 

realizaram outro estudo, substituindo a membrana de PTFE por membrana 

reabsorvível em 16 pacientes. As medidas horizontais antes da extração foram de 

7,38±0,24 mm no grupo teste e 7,50±0,26 mm no grupo controle. Após 6 meses o 

grupo teste tinha 6,06±0,17 mm enquanto controle tinha 2,94±0,26 mm. As medidas 

verticais alteraram de 3,19±0,21 mm para 2,8±0,19 mm no grupo teste e 3,31±0,23 

mm para 1,81±0,19 mm para o controle. Nesse segundo estudo, obtiveram-se os 

benefícios e foram eliminados os problemas de exposição relacionados às 
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membranas de PTFE. Um terceiro estudo foi realizado por Camargo et al. (2000), 

usando a mesma metodologia para obter as mensurações. Dezesseis pacientes 

tiveram dentes da maxila anterior ou pré-molares extraídos com elevação de retalho 

e os alvéolos foram preenchidos com vidro bioativo recobertos por sulfato de cálcio 

(grupo teste) ou coágulo (grupo controle), sem coaptação das bordas. As 

mensurações foram após a extração e 6 meses depois. As alterações em altura 

foram 3,68±0,41 para 3,31±0,55 no grupo teste e 3,81±0,41 para 2,81±0,55 para o 

grupo controle.  As alterações em largura foram 7,86±0,68 para 4,38±0,43 para o 

teste e 7,50±0,73 para 4,44±0,27 para controle.  

Em 2001, Paolantonio et al. realizaram um estudo em humanos 

verificando, em análises histológicas, que após 12 meses aqueles implantes 

instalados em alvéolos de extração não apresentavam sinais de remodelação do 

rebordo alveolar. Sugeriram que a instalação de implantes imediatos impediria a 

remodelação óssea e manteria a forma original do rebordo, o que foi rebatido em 

2004 por Botticelli et al., que realizaram um estudo com implantes imediatos, com 

avaliação após 4 meses, verificando uma redução vestíbulo-lingual de 50% na 

vestibular e de 25% na lingual, estando de acordo com estudos em cães de Araújo 

et al. (2005, 2006) e Vera et al. (2012), em um estudo em humanos, que comparou a 

remodelação óssea de implantes instalados na área anterior da maxila e pré-

molares.  Vera et al. (2012) aferiram imagens tomográficas computadorizadas 2 

semanas antes do procedimento cirúrgico, imediatamente e um ano após. Os 

implantes unitários foram instalados sem elevação de retalho em rebordos 

cicatrizados e alvéolos de extração.  A perda vertical foi de 1,71 mm para os 

implantes instalados em alvéolos de extração (E) e 0,49 mm para os rebordos 

cicatrizados (C). Em espessura foram analisados 3 pontos: o mais coronal em 

relação ao implante apresentou perda de 0,62 mm para o grupo E, e 0,54 mm para o 

grupo C. O ponto médio encontrado foi de 0,79 mm para o grupo E e 0,22 mm para 

o grupo C e mais apical 0,25 mm para o grupo E e 0,16 mm para o grupo C. A 

remodelação com perda em espessura e altura ocorreu mesmo quando o gap, 

espaço entre o implante e a parede óssea do alvéolo, foi preenchido com Bio-Oss 

(osso bovino anorgânico desproteinizado). Isto foi verificado por Roe et al. (2012), 

em um estudo com 21 pacientes que receberam implantes imediatos em alvéolos de 

extração sem elevação de retalhos e com enxerto na região anterior da maxila. A 

perda vertical foi de 0,82 mm e a horizontal foi de 1,23 mm, quando foram 
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comparadas as imagens tomográficas imediatamente após o procedimento e 1 ano 

depois.  Em uma revisão sistemática, Lang et al. (2012) concluíram que atenção 

especial deve ser dada a implantes imediatos em área estética, devido à inevitável 

remodelação, que pode comprometer os resultados estéticos. 

Uma outra questão abordada pela literatura é quanto da elevação de 

retalho (IASELLA et al., 2003).  Araújo et al. (2009) em estudo com cães não 

observaram diferença estatística na remodelação óssea entre os grupos, com 

elevação ou não de retalhos. Fickl et al. (2008b) também em estudo em cães, 

demonstrou o contrário. O mesmo resultado foi encontrado em um estudo em 

humanos em que houve perda óssea duas vezes maior no grupo com elevação de 

retalho (NOVAES et al., 2012). Hauser et al. (2013) realizaram um estudo em 

humanos após exodontia minimamente traumática, dividindo em 3 grupos: controle 

com coágulo; grupo sem retalho muco-periostal e preenchimento com fibrina rica em 

plaquetas (FRP) e grupo com elevação de retalho e preenchimento do alvéolo com 

FRP. Verificaram que, o grupo com elevação do retalho teve impacto negativo na 

cicatrização do alvéolo reduzindo ou cancelando os benefícios do material de 

preenchimento. Isto se deve, segundo Araújo et al. (2005), à redução do suprimento 

sanguíneo devido a elevação do retalho que pode causar a morte dos osteócitos e 

consequente necrose do tecido mineralizado. Durante a fase da cicatrização, este 

osso pode ser gradualmente reabsorvido pelos osteoclastos. Portanto, segundo 

Camargo et al. (2000), uma técnica de preservação do processo alveolar que não 

envolva elevação de retalho faria o procedimento de preservação mais simples e 

menos traumático. 

Quanto ao uso de biomateriais,  Iasella et al. (2003), realizaram um 

estudo com 24 pacientes, que foram separados aleatoriamente em 2 grupos. Os 

dentes não molares foram extraídos com mínimo trauma após a elevação de retalho 

e o grupo teste teve os alvéolos preenchidos com FDBA (osso alógeno liofilizado 

hidratado) e cobertos com membrana de colágeno e o grupo controle cicatrizou 

naturalmente. Medidas padronizadas por guias foram realizadas antes da extração e 

6 meses após. As medidas iniciais da largura foram 9,2±1,2 mm (grupo teste) e 

9,1±1,0 mm (grupo controle) e após 6 meses 8,0±1,4 mm e 6,4±2,2 mm 

respectivamente. Em altura, o grupo teste teve ganho de 1,3 mm enquanto o 

controle perdeu 0,9 mm. 
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No mesmo ano, outro estudo com 36 pacientes, foi realizado por Serino et 

al. (2003). Os dentes foram extraídos após elevação de retalho, 26 alvéolos, com 

tábuas ósseas vestibulares íntegras ou não, foram preenchidos com esponja de 

ácido poliláctico e poliglicólico (grupo teste), enquanto 13 alvéolos não receberam 

tratamento (grupo controle). As mensurações em altura foram realizadas após a 

exodontia e 6 meses depois, através de guias padronizados. Os resultados foram 

perda de 0,2 mm no grupo teste e 0,6 mm no grupo controle na posição mésio 

vestibular; ganho de 1,3 mm no grupo teste e perda de 0,8 mm no grupo controle no 

centro e perda de 0,1 mm e 0,8 mm no teste e controle respectivamente na posição 

distovestibular. Foi observada maior reabsorção nos dentes inferiores que 

superiores. 

Barone et al. (2008) realizaram também outro estudo em humanos para 

avaliar as mudanças do rebordo alveolar com enxerto de osso corticomedular de 

porco  e membrana comparadas ao grupo controle (coágulo). Foram realizadas 40 

exodontias (20 para cada grupo) com elevação de retalho e fechamento por primeira 

intenção.  As medidas foram obtidas imediatamente após  a exodontia e 7 meses 

após, usando referências fixas. Ambos os grupos sofreram alterações com perda 

horizontal de 4,5±1,2 mm  para  controle e 2,5±1,2 mm para o teste,  a alteração em 

altura foi de 3,6±1,5 para o  controle e 0,7 mm para o teste já na lingual foi 3 mm 

para o controle e 0,4 mm para o teste. 

Em 2009, outro estudo com a mesma intenção foi realizado por Crespi et 

al. Quinze pacientes tiveram 45 pré-molares e molares extraídos sem elevação de 

retalhos e coaptação das bordas e foram divididos em 3 grupos com preenchimento 

com hidroxidoapatita enriquecida por magnésio, sulfato de cálcio, recobertos por 

membrana (grupos teste) e coágulo (grupo controle). As mensurações foram 

realizadas em radiografia periapical imediatamente e 3 meses após a exodontia. Os 

resultados foram perda vertical de 2,48±0,65 mm para o sulfato de cálcio; 0,48 

±0,21mm para hidroxidoapatita e 3,75±0,63 mm para o grupo controle. 

Entre os biomateriais utilizados, o osso bovino anorgânico 

desproteinizado com 10% de matriz de colágeno (Bio-Oss) aparece em vários 

estudos. Araújo et al, em 2008, em um estudo em cães, boca dividida, verificaram 

que apesar da inevitável remodelação, o grupo só com coágulo teve 30% da área 

marginal perdida. O grupo com Bio-Oss teve retardo na cicatrização após avaliação 

de 3 meses.  O mesmo desenho de estudo foi realizado por Araújo et al., em 2009, 
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com análise de 6 meses e verificaram a redução no grupo com coágulo de 35%. O 

biomaterial neutralizou a contração da crista marginal. O mesmo resultado não foi 

observado por Fickl et al. (2008a), em um estudo também em cães em que a 

alteração do rebordo alveolar após a exodontia sem elevação de retalho foi avaliada 

através de modelos obtidos antes da extração, 2 e 4 meses depois. Os modelos 

foram escaneados pelo sistema Cerec (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, 

Germany) e foi realizada a superposição de imagens. Foram comparados 3 grupos: 

Grupo 1, preenchimento do alvéolo com Bio-Oss; Grupo 2, preenchimento com Bio-

Oss e selamento com enxerto gengival livre e Grupo 3, controle  coágulo. Os 

resultados do grupo teste foram alteração de 1,5 a 1,6 mm na vestibular e 0,4 mm 

na lingual após 4 meses. No grupo controle houve alteração de 2,2 mm na vestibular 

e 0,6 mm na lingual. Os autores concluíram que, apesar do grupo controle 

apresentar maior alteração, o Bio-Oss não foi capaz de evitar alteração da borda 

alveolar após a extração dental. Tal fato também foi observado em um estudo com 

24 pacientes em que 30 dentes foram extraídos sem elevação de retalho e divididos 

em 3 grupos, 12 receberam enxertos de Bio-Oss, 12 de fosfosilicato de cálcio e 6 

cicatrizaram naturalmente, realizado por Kotsakis et al. (2014). As mensurações 

foram realizadas clinicamente e através de radiografias, imediatamente após a 

extração e 5 meses após. O grupo do Bio-Oss teve perda em largura de 1,39±0,57 

mm, o grupo do fosfosilicato de cálcio 1,26±0,41 mm e o coágulo 2,53±0,59 mm.  

Em altura, a perda foi de 0,88±0,30 mm para o Bio-Oss, 0,83±0,32 mm para o 

fosfosilicato de cálcio e 1,12±0,23 mm para o grupo controle. 

Araújo et al. (2014) realizaram um estudo também usando o Bio-Oss 

como teste em 14 pacientes.  O grupo controle foi o coágulo sanguíneo em 14 

pacientes.  Os dentes anteriores e pré-molares maxilares foram extraídos sem 

elevação de retalho e com mínimo trauma.  No grupo teste os alvéolos foram 

preenchidos com Bio-Oss e selados com enxerto livre.  Os pacientes realizaram uma 

tomografia imediatamente e outra 4 meses após o procedimento.  O biomaterial 

falhou em impedir alteração da altura alveolar vestibular, com 41% (9,8±2,1 mm para 

5,6±2,6 mm) para o grupo teste e 36% (9,4±2,6 mm para 5,8±2,2 mm) para o 

controle.  Em volume ocorreu redução de 3% no teste e 25% no grupo controle. 

Em 2011, Araújo et al., em um estudo em cães, compararam o enxerto de 

osso autógeno com o enxerto de Bio-Oss e verificaram que nos alvéolos 
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preenchidos com osso autógeno ocorreu 25% de remodelação enquanto no grupo 

teste (Bio-Oss) houve um padrão de cicatrização tardio. 

Outro biomaterial utilizado é o beta tricálcio fosfato. Em 2011, dois 

estudos, de Brkovic et al. e De Coster et al. verificaram que esse biomaterial provoca 

um atraso na cicatrização, com bons resultados a partir de 38 semanas pós-enxerto. 

Em 2013, Novaes et al., em um estudo em animais com extração de pré-molares 

sem elevação de retalho e boca dividida usou para preencher o alvéolo no grupo 

teste fosfato de cálcio bifásico, sendo o grupo controle, coágulo. Em análises 

histológicas verificaram menor alteração dimensional do rebordo no grupo teste do 

que no controle sem diferença estatística, porém, clinicamente importante, uma vez 

que alterações a partir de 0,5 mm apresentam importância estética. 

Casado et al. (2010), em um estudo em humanos, com 46 alvéolos de 

extração, concluíram que a proteína morfogenética recombinante humana (BMP) 

associada a biomaterial com ou sem membrana, foi efetiva na preservação da borda 

alveolar, após exodontia, quando comparada ao grupo controle (coágulo). O mesmo 

resultado que foi visto por Fiorellini et al. (2005) quando realizaram um estudo 

multicêntrico em humanos com 80 alvéolos de extração, com defeito maior ou igual 

a 50% em uma parede óssea. A extração foi realizada após a elevação de retalho e 

os alvéolos foram divididos em 4 grupos:  Grupo 1 preenchido com rh BMP2 de 1,5; 

Grupo 2 preenchido com rh BMP2 0,75, Grupo 3 placebo, preenchido com esponja 

de colágeno, Grupo 4 coágulo.  Foram realizadas tomografias após a exodontia e 4 

meses depois. Em altura, o grupo1 teve perda de 0,08 mm; o grupo 2 de 0,63 mm, o 

grupo3 de 0,96 mm e grupo4 de 1,30 mm.  Em largura, a área mais coronal do 

alvéolo perdeu 0,47 mm no grupo 4, 0,73 mm no grupo 3 e no grupo teste1, ganho 

de 3,53 e grupo teste2 ganho de 1,72. Apenas 14% do grupo teste1, rh BMP2 de 1,5 

necessitaram de um enxerto adicional enquanto 55% do grupo4, coágulo, esse 

enxerto foi necessário. 

Hürzeler et al. (2010) e Bäumer et al. (2013) demostraram em estudos em 

cães, que a instalação de implante sem elevação de retalho concomitante com 

manutenção de fragmento vestibular da raiz preservou a arquitetura da tábua óssea 

vestibular. As avaliações histológicas demonstraram que a crista alveolar vestibular 

ficou livre do processo de reabsorção e foi notada nova formação óssea 

Uma revisão sistemática de Tan et al. (2012) concluiu que a reabsorção 

ocorre acentuada nos primeiros 2 meses, seguindo gradual e contínua. Outra 
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revisão (VIGNOLETTI et al., 2012), no mesmo ano, verificou que os melhores 

resultados são dos alvéolos tratados, quando comparados com aqueles de cura 

espontânea, mas os resultados não podem indicar técnica ou biomaterial. Iasella et 

al. (2003) sugeriram o uso de enxerto intra e extra alveolar na porção anterior da 

maxila a fim de preservar a estética original, compensando a inevitável remodelação. 

A mesma opinião de Bäumer et al. (2013) em que a colocação de biomateriais em 

excesso pode somente compensar mas não evitar o processo de remodelação do 

rebordo alveolar.   

Simon et al. (2009) realizaram um estudo em cães, verificando que o 

biomaterial não autógeno colocado em alvéolos de  extração atrasou a cicatrização 

e provocou uma reação corpo estranho que levou a reabsorção das paredes 

internas do alvéolo. Carmagnola et al. (2003), em um estudo animal, verificaram que 

todos os implantes colocados em defeitos aumentados com Bio-Oss tiveram falha na 

osseointegração após 3 meses, o que não foi observado por Kotsakis et al. (2014), 

aonde o índice de sucesso foi de 94% para implantes instalados em alvéolos 

preenchidos com biomaterial após 5 meses de cura. Embora as partículas de Bio-

Oss permaneçam no local do defeito por um longo período, elas são cercadas por 

osso vital e não tem efeito negativo na osseointegração (BERGLUNDH et al., 1997).  

O mesmo resultado foi visto por Barone et al. (2008) e Crespi et al. (2009). Segundo 

Serino et al. (2003) o uso de biomaterial dentro do alvéolo de extração é 

questionado devido a presença destes até 6 à 9 meses após a enxertia.  Segundo 

Crespi et al. (2008), o biomaterial que é rapidamente absorvido induz a redução de 

volume, enquanto o que reabsorve lentamente pode inibir a deposição óssea e a 

remodelação. Apesar disso, em seu estudo, neste mesmo ano, ocorreu 

osseointegração de todos os implantes em alvéolos enxertados.  Segundo Heqqeler 

et al. (2011), a preservação pode ajudar a reduzir as alterações, mas não impede a 

reabsorção.  

Concomitantemente ao previamente exposto, observa-se também que as 

mensurações das alterações ocorridas após a exodontia foram baseadas em 

tomografias computadorizadas mas as medidas apresentadas linearmente. O ponto 

em questão trata a alteração volumétrica do rebordo remanescente, ou seja, onde e 

quanto foi a reabsorção do alvéolo após a exodontia e o efeito da inserção de 

determinado biomaterial para preenchimento. Recentes avanços foram realizados na 

utilização de softwares específicos para sobreposição de imagens obtidas 
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diretamente em formato DICOM (do inglês Digital Imaging and Communications in 

Medicine ou comunicação de imagens digitais em medicina) ou no format STL (do 

ingles STereoLithography). O STL é um arquivo derivado do software do CAD (do 

ingles computer-aided manufacturing ou desenho assistido por computador) criado 

para sistemas tridimensionais. Estudos prévios de nosso grupo (FAVATO et al. 

2015; COSSO et al. 2014) avaliaram o efeito de vários biomateriais de 

preenchimento em cavidades sinusais utilizando metodologias específicas e assim 

verificar especificamente o impacto de determinados biomateriais sobre as 

dimensões do seio maxilar.  

Neste ínterim, de maneira similar, os dados sobre preservação alveolar 

em humanos são escassos e não permitem conclusões definitivas, exceto pelo fato 

de que a exodontia do elemento dental certamente resultará em perda de volume do 

alvéolo. Diante desse quadro, não há consenso na literatura sobre qual material ou 

técnica a ser utilizada ou se algum biomaterial será efetivo em manter o contorno 

alveolar nem qual a área do alvéolo será mais prejudicada e quanto. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 
 
O objetivo deste estudo prospectivo foi avaliar o efeito da recombinante 

humana da proteína óssea morfogenética tipo 2 (rhBMP2) para preenchimento do 

alvéolo em humanos na preservação tridimensional de alvéolos após exodontia. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este estudo prospectivo longitudinal foi aprovado pelo comitê de ética da 

Universidade Guarulhos (CEP-UnG, CAAE nº 31080714.8.0000.5506, em anexo). 

Os indivíduos que procuraram a clínica de especialização em Implantodontia da 

Universidade Guarulhos e que possuíam indicação de exodontia prévia à instalação 

de implantes osseointegráveis e que preenchiam os critérios de inclusão e exclusão, 

foram convidados a participar do estudo. Assim, esses indivíduos foram informados 

sobre o protocolo do estudo e sobre o uso dos dados obtidos por meio da leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a orientação dada pelo 

pesquisador, os indivíduos que concordaram em participar do estudo assinaram o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido, previamente aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos.  

 
3.1 Critério de inclusão  

 Foram incluídos no estudo indivíduos com boa saúde geral que 

necessitavam de exodontia de no máximo 2 dentes contíguos em maxila na região 

estética. Os dentes poderiam ter indicação de extração por razões periodontais, 

fratura radicular, cárie e tratamento endodôntico sem sucesso.  

 
3.2 Critério de exclusãO 

Indivíduos menores de 20 anos, fumante, portadores de diabetes, 

discrasias sanguíneas, pacientes que faziam uso crônico de agentes 

anticoagulantes, gestantes e lactantes, elementos dentais com infecções ativas e os 

indivíduos que não aceitaram participar da pesquisa foram excluídos da amostra do 

estudo. 

 

 
3.3 Procedimentos cirúrgicos 

Os participantes do estudo passaram por anamnese, exame clínico e 

foram submetidos à adequação do meio bucal, com realização de procedimentos 

restauradores, raspagem radicular e profilaxia e instrução de higiene oral, 

previamente ao procedimento cirúrgico. Foram realizados exames radiográficos, 
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exames laboratoriais pré-operatórios (hemograma completo, coagulograma, 

creatinina, cálcio sérico e glicemia em jejum) e avaliação do risco cirúrgico em 

consulta médica. 

Após realizar os exames para diagnóstico e planejamento cirúrgico-

protético, as exodontias minimamente traumáticas foram realizadas a fim de 

preservar o rebordo ósseo alveolar. Seguindo os princípios de biossegurança, os 

participantes foram anestesiados com cloridrato de Articaína 4% e epinefrina 

1:100.000 (Articaine 100, DFL, Nova Friburgo, RJ, Brasil). As exodontias foram  

realizadas sem elevação de retalho mucoperiostal e os pré-molares, quando 

necessário, tiveram suas raízes seccionadas, possibilitando a extração individual 

das raízes, com mínimo trauma, podendo ser realizada com elevadores delicados, 

periótomo ou fórceps. 

Após a exodontia foi realizado o debridamento com curetas e limpeza do 

alvéolo com irrigação de soro fisiológico estéril, sendo então, preparada a 

recombinante humana da proteína óssea morfogenética tipo 2 (rhBMP2) (Infuse®, 

Medtronic, EUA). Os kits utilizados continham 1 frasco da proteína liofilizada, 1 

frasco de água estéril para injeção, 2 seringas plásticas descartáveis com agulha e 1 

esponja de colágeno Tipo I, de origem bovina. Para o preparo da proteína a ser 

utilizada no alvéolo, após a reconstituição da rhBMP2, com a mistura delicada da 

água para injeção e da proteína liofilizada, o agente carreador (esponja de colágeno) 

foi embebido na solução proteica, tendo repousado pelo período de 20 minutos para 

a fixação da mesma, como mostrado na figura 1. 

 

        

Figura 1. Membrana de colágeno embebida com a proteína óssea morfogenética 

reconstituida em água destilada estéril. 
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Todo o material foi preparado em campo estéril e a esponja foi cortada 

em tiras para preencher os alvéolos. Após o prazo de repouso estipulado pelo 

fabricante para a fixação, o produto foi utilizado para aplicação no sítio cirúrgico em 

um período limite de até 2 horas após reconstituição. 

As tiras de colágeno embebidas com a proteína óssea morfogenética, 

foram, então, colocadas dentro dos alvéolos, utilizando-se pinça delicada, 

possibilitando a acomodação do material com suave pressão (Figura 2). 
 

              

Figura 2. Acomodação da esponja de colágeno no alvéolo pós extração do 

elemento dentário. 

 

 Em média, duas a três tiras de colágeno foram utilizadas por alvéolo, dependendo 

do tamanho, até que fosse preenchido todo espaço do mesmo, como mostrado na 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Esponjas acomodadas de modo a preencher todo o alvéolo. 
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Para o fechamento do alvéolo, proporcionando proteção e contensão do 

material de enxerto, foi removido um enxerto gengival livre, tendo como área 

doadora o palato, na região entre primeiro pré-molar e primeiro molar superior, a 

uma média de 3mm de distância da margem gengival, por meio de incisão com 

lâmina de bisturi 15C, espessura em torno de 2mm, formato circular com o diâmetro 

aproximado do alvéolo a ser fechado. Obtido o enxerto gengival, o mesmo foi 

suturado sobre a entrada do alvéolo (Figura 4), com técnica de sutura interrompida, 

utilizando-se fio mononylon 4-0 (Ethicon Johnson & Johnson do Brasil, São José dos 

Campos, SP, Brasil).  

Uma hora antes do procedimento, foram administrados 2 comprimidos de 

500mg de amoxicilina (Amoxil® GlaxoSmithKline de México S.A, México - D.F). Para 

pacientes alérgicos a penicilina foram administrados 2 comprimidos de 300mg de  

Clindamicina (Dalacin® Laboratórios Pfizer Ltda. Jandira – SP) como alternativa.  

Além disso, os pacientes foram orientados a continuar utilizando 1 comprimido de 

amoxicilina 500mg, de 8 em 8 horas, por 7 dias, e 1 comprimido de nimesulida 

100mg (Nisulid®, Aché Laboratórios, Guarulhos, São Paulo, Brasil), de 12 em 12 

horas, por três dias. Para controle da dor, foi prescrito Paracetamol 750mg 

(Tylenol®, Janssen-Cilag farmacêutica Ltda, São José dos Campos – São Paulo, 

Brasil), 1 drágea de 6 em 6 horas, se necessário. Todos os pacientes receberam 

orientação pós-operatória por escrito, com cuidados gerais, de higiene e dieta. O 

enxaguatório bucal Digluconato de Clorexidina 0,12% (Periogard®, sem álcool, 

Colgate Palmolive Ltda, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) foi prescrito de 12 em 

12 horas, por 1 minuto, durante 07 dias.  
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Figura 4.  Enxerto gengival livre em posição, com o objetivo de proteger o material 

de preenchimento do alvéolo. 

 

Os participantes foram aconselhados a manter uma dieta pastosa e fria 

nas primeiras 24 horas. Caso necessário, foram instalados dentes provisórios, fixos 

por técnica adesiva através de condicionamento ácido, adesivo e resina 

fotopolimerizável nos dentes vizinhos. Esse tipo de temporização permitiu que 

ocorresse um processo de cicatrização inicial livre de pressão e interferências.  

Os pacientes foram acompanhados clinicamente durante a primeira semana, sendo 

a sutura foi removida entre 12 e 14 dias.  Novas consultas de acompanhamento 

foram realizadas com 30, 60, 90 e 120 dias para moldagens, tomadas fotográficas e 

exame clínico de controle. 

 

3.4 Exames radiográficos 
Com a finalidade de avaliar as alterações dimensionais do rebordo 

alveolar, foram realizados exames tomográficos 2 dias após o procedimento 

cirúrgico (T0) e 4 meses após o procedimento cirúrgico (T1). 

Ambos os exames foram realizados com uso de afastador labial 

(JANUÁRIO et al., 2011), pelo mesmo técnico em radiologia utilizando-se o mesmo 

equipamento.  

 Os cortes para-sagitais tinham 1mm de espessura e espaçamento de 1mm. As 

imagens em DICOM foram segmentadas e o corte correspondente à área central do 

alvéolo foi selecionado no corte sagital (Figura 5) e sua posição confirmada no 

plano transversal da imagem (Figura 6). A imagem foi, então, avaliada utilizando-se 
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um software analisador de imagem digital (In Vivo Dental 5.4.5 Anatomage, San 

José, CA, USA). 

 

          

Figura 5. Seleção do corte se ser avaliado no plano sagital. 

 

 Essa avaliação teve como objetivo mensurar e comparar a preservação 

da arquitetura do rebordo alveolar, nos respectivos intervalos de tempo de 

cicatrização (T0 e T1).  

 

           

Figura 6. Confirmação da área a ser avaliada no plano transversal. 
3.5 Análise das imagens 
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 Para a avaliação das imagens dos exames tomográficos obtidos no baseline 

(T0) e quatros meses pós cirúrgico  (T1), as seguintes dimensões foram obtidas 

(ARAÚJO et al., 2015): 

1. Altura da parede vestibular (Altura V): determinada em mm, pela medida da 

distância da crista vestibular (CV) à Linha A;  

2. Altura da parede palatina (Altura P): determinada em mm, pela medida da 

distância da crista palatina (CP) à Linha A;  

3. Área alveolar (mm²): obtido por meio do perfil do processo alveolar (rebordo), 

sendo delineado com o uso do cursor e através de uma ferramenta do software.  

 A extensão apical do rebordo alveolar foi identificada pela linha  que 

atravessa a região apical do alvéolo (Linha A) que deve estar perpendicular a linha 

que divide o alvéolo em porção vestibular e lingual (Linha B). A extensão coronal do 

alvéolo foi identificada pela linha que une a crista vestibular CV e a crista palatina 

CP (linha CV-CP). 

Essas medidas estão representadas na Figura 7 para melhor visualização. 

 

 

Figura 7. Representação gráfica das medidas avaliadas no corte tomográfico 

selecionado. 

 

A fim de facilitar a comparação do mesmo corte tomográfico entre T0 e T1, 

foram usadas fotografias do tempo do corte tomográfico selecionado que representa 
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o meio do alvéolo. Na figura 8 exemplificamos a medida da altura das cristas 

alveolares nos cortes selecionados em ambos os períodos do estudo, na região de 

um incisivo lateral superior direito. 

 

 
Figura 8. Representação gráfica da medida da altura das cristas alveolares 

vestibular e palatina no T0 (A) e T1 (B) na região de um incisivo lateral superior 

direito. 

Da mesma forma, a figura 9 ilustra o procedimento de medida de área do rebordo 

realizada  tempos T0 e T1, para ambos os grupos do estudo.  

 

 

Figura 9. Representação gráfica da medida da área do rebordo nos tempos T0 (A) e 

T1 (B) na região de um incisivo lateral superior direito. 

 
3.6 Moldagem do rebordo alveolar 

   Os rebordos dos pacientes avaliados no estudo foram moldados pelo 

mesmo profissional antes da exodontia e nos períodos de 30, 60, 90 e 120 dias 

após o procedimento. As moldagens foram realizadas com moldeiras de estoque 

previamente selecionadas para cada indivíduo utilizando silicone de adição 

A B 

A B 
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(Futura AD, Nova DFL Rio de Janeiro, RJ). As moldagens foram armazenadas e 

vazadas pelo técnico em prótese dentária após no mínimo 1 hora da moldagem 

para evitar a formação de bolhas oriundas da presa do material de moldagem. As 

moldagens foram preenchidas com gesso resinoso (Unidose Instant Stone Cavex, 

Haarlem, Netherlands) devidamente preparado na proporção de agua para 

aglutinar e tempo de mistura.  Após presa do gesso, os modelos foram 

removidos do material de moldagem e recortados para futuro escaneamento. 

 
 
 

3.7 Escaneamento dos modelos de gesso e obtenção das imagens 
  Os modelos foram devidamente codificados quanto ao paciente e quanto ao 

período a que se referem. Logo após estes modelos foram escaneados por meio 

de escâner de mesa (Scanner S600 ARTI, Zirkonzahn, Gais, Italy). Foram 

obtidos arquivos em .STL de cada modelo e exportados para um HD externo 

para armazenamento.  

  Os arquivos foram transferidos para o software apropriado para a 

sobreposição das imagens (Mimics Materialise, Leuven, Belgium). Os arquivos 

foram convertidos de STL para DICOM e segmentados para obtenção das 

imagens sobrepostas segundo os pacientes e os períodos. As imagens foram 

sobrepostas utilizando-se pontos anatômicos de referência para facilitar a 

localização e correta sobreposição (Figura 10). 
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Figura 10: Imagem obtida de sobreposição dos modelos entre o tempo inicial (cinza 

- T0) e aos 120 dias (verde - T4) do enxerto: a) aspecto vestibular; b) aspecto 

palatino; c) porção do alvéolo a ser segmentado; d) alvéolo segmentado. 

 
  Após segmentação da área a ser avaliada, a mesma (Figura 10d) foi 

transformada em escala de volumétrica para mensuração e mapeamento da 

remodelação óssea (perda, ganho ou porção inalterada) como mostrada na Figura 
11. A mesma porção apresentada na Figura 11 foi delimitada por fatias para 

avaliação no sentido vestíbulo-palatino (Figura 12). 



	

	

33	

 

 

Figura 11: Área segmentada isolada do modelo evidenciando a maior remodelação 

(coloração avermelhada) na porção central do alvéolo (escala em mm
3
). 

 

 

3.8 Análise dos dados 
 

Os dados do estudo foram submetidos ao teste de normalidade. Foram 

avaliados os dados de altura da crista vestibular, altura da crista palatina e área dos 

rebordos alveolares intra-grupo, nos diferentes períodos do estudo, por meio de uma 

análise estatística não paramétrica (Mann Whitney). Além disso, foi avaliado a 

variação intra-grupo nos intervalos de tempo (T1 -  T0), para as três variáveis 

estudadas, expressando a relação de redução em altura da crista óssea vestibular e 

palatina e área. O nível de significância do estudo foi estabelecido em 95% (µ=0.05). 
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Figura 12: Aspecto vestíbulo-palatino da região apresentada na Figura 11. Notar a 

maior distância entre a 1
a
. e a 2

a
. avaliação, ou T0 e T4 respectivamente, na porção 

vestibular quando comparada à palatina. 
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4. Resultados 
 

  Neste estudo foram incluídos 12 indivíduos (7 mulheres e 5 homens) com 

idade entre 35 e 53 anos, com média de 44,5 ± 9,3 anos. Ao todo 14 alvéolos foram 

preenchidos com rhBMP-2, sendo que o motivo da exodontia dos elementos dentais 

foram: cinco por doença periodontal, 3 por fratura de raiz e 6 por cárie extensa. 

Nenhum dente apresentou fístula ou condição patogênica aguda no momento da 

extração. Quatro alvéolos foram de dentes contíguos em 2 pacientes (ambos 

extraíram os incisivos centrais superiores). Dos 14 alvéolos, 9 eram incisivos, 3 

caninos e 2 pré-molares. Intercorrências infecto-inflamatória não foram observadas 

no período de 7 dias pós operatórios. Nenhum paciente abandonou o estudo, e 

todos os pacientes realizaram os exames tomográficos dentro do prazo estipulado. 

A altura de crista vestibular no tempo inicial (T0) foi de  7,54 ± 4,16mm e reduziu 

para 6,93 ± 4,06mm após 4 meses (T1), não apresentando no entanto significância 

estatisticamente significante. O mesmo aconteceu com relação à altura de crista 

palatina, no qual mesmo com a redução da média avaliada no T1 de 8,52 +2,68 para 

8,13 + 2,85, não houve diferença estatisticamente significante entre os tempos T0 e 

T1. A redução linear da área (mm
2
) do rebordo foi de aproximadamente 15% 

comparando T0 e T1, de 63,42+20,51 para 53,85+18,35.  

 A redução tridimensional obtida pela sobreposição de imagens foi de 2150,63 

mm
3
 para 1956,51 mm

3
, ou seja 9,02%.  
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5. Discussão 
 
O presente estudo mostrou que a utilização do rhBMP-2 foi capza de 

manter o volume do alvéolo após 120 dias, embora houvesse leve reabsorção. A 

extração de um dente inicia uma série de processos reparativos envolvendo ambos 

os tecidos, duros e moles (osso, ligamento e gengiva). A sequência cronológica dos 

eventos que ocorrem durante a cicatrização de um alvéolo de extração, resulta em 

reabsorção do rebordo alveolar em diferentes graus. Este fenômeno se apresenta de 

forma progressiva e irreversível, resultando em uma grande variedade de 

dificuldades durante a reabilitação com implantes, sejam protéticas, estéticas e 

funcionais (Jambhekar et al., 2015). Estudos em humanos (Nevins et al., 2006 e Tan 

et al., 2012) avaliaram a cicatrização dos alvéolos de extração, e confirmaram que  a 

atrofia do rebordo alveolar ocorre, tanto em extrações múltiplas, como em extrações 

unitárias, ratificando nossos achados. A maior quantidade de perda óssea ocorre 

horizontalmente, principalmente no aspecto vestibular do rebordo. Uma perda menor 

em altura, também tem sido descrita, sendo mais pronunciada na crista vestibular do 

que na palatina (Nevins et al., 2006; Lekovic et al., 1998 e Van der Weijden et al., 

2009). Em nosso estudo a diferença da perda óssea vertical foi observada embora 

não temha sido significativa.  

Diversos biomateriais e diferentes técnicas têm sido propostos com a 

intenção de preservar ou minimizar as alterações do volume do rebordo alveolar 

após a exodontia (Serino et al., 2003). Jambhekar et al., (2015) agruparam em 5 

categorias os diferentes biomateriais utilizados para preenchimento do alvéolo: 

enxerto ósseo autógeno, enxerto ósseo alógeno, enxerto ósseo xenógeno, enxerto 

ósseo aloplástico e outros materiais. A categoria “Outros Materiais” incluiu novos e 

promissores materiais que não podiam pertencer às outras categorias mencionadas, 

dentre eles a proteína óssea morfogenética recombinante humana 2/esponja de 

colágeno acelular (rhBMP-2/ACS) utilizada no presente estudo. Fiorellini et al., 

(2005) e Coomes et al., (2014) em seus estudos clínicos controlados randomizados, 

também utilizaram rhBMP-2/ACS para o enxerto dos alvéolos.  

Complementarmente, a técnica cirúrgica para a extração parece exercer 

grande influência nos resultados de remodelação, sendo a minimamente traumática 

a mais indicada (Lekovic et al., 1997; Iasella et al., 2003; Schropp et al., 2003). As 

exodontias do presente estudo, foram realizadas sem elevação de retalho 
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mucoperiostal e os dentes multirradiculares foram seccionados a partir da  

bifurcação, para que as extrações das raízes fossem realizadas individualmente,  

com o mínimo trauma possível. 

Com relação à inclusão dos elementos dentais extraídos em humanos, os 

estudos apresentam uma grande variabilidade na metodologia (Jambhekar et al., 

2015 e Horvath et al., 2013). Alguns estudos selecionaram somente dentes 

maxilares anteriores (Nevins et al., 2006; Aimetti et al., 2009; Pelegrini et al., 2010), 

outros incluem dentes anteriores e pré molares (Lekovic et al., 1997, 1998; Camargo 

et al., 2000; Iasella et al., 2003; Fiorellini et al., 2005; Barone et al., 2008; Serino et 

al., 2008; Vera et al., 2012; Araújo et al., 2015), somente pré-molares (Suttapreyasri 

& Leepong, 2013; Hauser et al., 2013), molares e pré-molares (Schropp et al., 2003; 

Crespi et al., 2009) ou unirradiculares e multirradiculares, semelhante ao presente 

estudo (Serino et al., 2003; Simon et al., 2011; Kotsakis et al., 2014). 

Diferentes métodos para aferição das alterações dos rebordos alveolares 

têm sido descritos na literatura. Avaliações clínicas, exames de  imagem, 

radiografias ou tomografias, bem como a evolução através de modelos de gesso 

foram relatados  por   Vignoletti et al., (2012) em sua revisão sistemática. Muitos 

estudos fizeram mensurações clínicas, de forma direta no leito cirúrgico, no 

momento da instalação dos implantes (Lekovic et al., 1997;  Lekovic et al., 1998;  

Serino et al., 2003;  Barone et al., 2008;  Serino et al., 2008;  Aimetti et al., 2009).  

Dentro desse grupo quatro estudos usaram placas de acrílico para garantir a  

reprodutibilidade das medidas (Serino et al., 2003; Serino et al., 2008; Barone et al., 

2008; Aimetti et al., 2009) e outros dois estudos (Lekovi et al., 1997; Lekovic et al., 

1998) utilizaram pinos de titânio. Dois estudos utilizaram mensurações clínicas 

combinadas com guias de acrílico para estabelecer uma padronização das medidas 

(Iasella et al., 2003; Casado et al., 2010). De outra forma, vários estudos fizeram 

avaliações por imagens, sejam elas radiográficas (Schropp et al., 2003; Crespi et al., 

2009; Hauser et al., 2013; Suttapreyasri e Leepong, 2013; Kotsakis et al., 2014) ou 

tomográficas (Fiorellini et al., 2005; Vera et al., 2012; Roe et al., 2012; Chappuis et 

al., 2013; Araújo et al.; 2015). Também foram utilizadas aferições sobre modelos de 

gesso (Scrhopp et al., 2003; Suttapreyasri e Leepong, 2013). Quanto às 

mensurações executadas, muitos estudos fizeram medidas lineares, de largura e 

altura baseando-se em pontos anatômicos ou parâmetros pré-determinados, 

utilizando-se das imagens tomográficas. Entretanto, Araújo et al., (2015) e o 



	

	

38	

presente estudo, avaliaram  medidas lineares  para o quesito  altura, tanto para a  

crista vestibular como palatina e ao invés de mensurar a largura em diferentes 

pontos do rebordo a fim de avaliar a perda horizontal, mediram  a área do alvéolo 

em mm² através de um recurso do software utilizado na leitura das  imagens. 

 Coomes et al., (2014) e Fiorellini et al., (2005) utilizaram RhBMP2 para o 

preenchimento dos alvéolos pós extração, assim como o presente estudo. 

Entretanto, ambos os estudos selecionaram alvéolos com defeito vestibular ≥50% no 

momento da extração, o que não foi um critério de inclusão para o presente estudo. 

No estudo de Coomes et al., (2014) as extrações foram  realizadas sem retalho, e os 

resultados foram avaliados clinicamente e radiograficamente através de tomografias. 

O grupo teste, que foi preenchido com rhBMP2 e esponja de colágeno, obteve um 

resultado significativamente melhor (p<0,05) que o grupo controle (somente esponja 

de colágeno) para regenerar o defeito da  parede vestibular (4,75mm±2,65 versus 

1,85mm±3,58 respectivamente), na avaliação clínica da largura do rebordo 

(6,0mm±1,58 versus 4,62±1,36 respectivamente) e na avaliação radiográfica até 

3mm da crista óssea alveolar (6,17mm±1,47 versus 4,48mm±2,12 respectivamente), 

o que está de acordo com os resultados do presente estudo, que também 

apresentou uma habilidade maior do grupo teste (rhBMP2) de manter o volume 

linear e tridimensional. Provavelmente, a severidade do defeito dos estudos 

previamente citados influenciou nos resultados sugerindo que a osteoindução do 

fator de crescimento foi limitado a presença de paredes ósseas do alvéolo não 

estendendo portanto acima do defeito ou como ganho supra-osseo, de maneira 

ectópica. 

Fiorellini et al., (2005) utilizou em seu estudo duas concentrações 

diferentes de rhBMP2 para o preenchimento dos alvéolos. Os dentes incluídos foram 

exclusivamente maxilares, porém, até pré-molares, diferentemente do presente 

estudo, que também incluiu molares maxilares. Os autores compararam 4 grupos 

diferentes:  0,75mg/ml de rhBMP2 e esponja de colágeno, 1,50mg/ml rhBMP2 e 

esponja de colágeno, placebo somente com esponja de colágeno e água para 

diluição e nenhum tratamento. Os resultados para a altura óssea indicaram que o 

grupo 1,50mg/ml rhBMP2 obteve melhor resultado em relação aos outros grupos 

(p≤0,05), sua perda média  foi de 0,02mm±1,20  enquanto que o grupo nenhum 

tratamento apresentou perda média de  1,17mm±1,23.  Para a largura óssea, 

próximo a crista, todos os grupos apresentaram um incremento na média, exceto o 
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grupo nenhum tratamento. Esse incremento foi estatisticamente significativo para 

ambos os grupos que receberam rhBMP2 (p≤0,05). A diferença entre os grupos de 

rhBMP2 que receberam 0,75mg/ml e 1,50mg/ml  também foi estatisticamente 

significativa com média de 1,76mm±1,67 e 3,27mm±2,53 respectivamente (p≤0,05). 

Esses resultados estão de acordo com o presente estudo, que também utilizou a 

rhBMP2 na concentração de 1,50mg/ml e obteve resultados estatisticamente 

significativos quando comparados ao grupo controle (somente coágulo), tanto para 

altura como para largura do rebordo. Entretanto, o presente estudo utilizou enxerto 

gengival livre do palato para o fechamento do alvéolo, enquanto Fiorellini et al., 

(2005) utilizou incisões relaxantes para elevação de retalho, assim como outros 

estudos (Camargo et al., 2000; Lekovic et al., 1998; Barone et al., 2008). 

Assim, pode-se sugerir que além do material de enxerto, o tipo e extensão 

do defeito podem ser decisivos na manutenção do rebordo alveolar, embora futuros 

estudos utilizando diferentes configurações de alvéolos (unitários versus 

multiradiculares e tipo de parede vestibular – cortical versus medular) devem ser 

realizados. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Dentro dos limites deste estudo pode-se concluir que a utilização da 

recombinante humana da proteínzaa óssea morfogenética tipo 2 (rhBMP2) para 

preenchimento alveolar pós exodontia resultou em limitada remodelação 

tridimensional após 120 dias de avaliação.  
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