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RESUMO 

 

As modificações nas superfícies de implantes dentários podem, quando intraósseo, 

acelerar a adesão, migração e proliferação celular, e desta maneira acelerar o processo de 

osseointegração e quando estas são feitas na superfície supra óssea favorecem a fixação das 

próteses implanto suportadas. Os tratamentos superficiais são realizados com o objetivo de 

aumentar as ligações químicas e mecânicas entre o implante e osso e quando supra óssea 

aumentar o embricamento mecânico com o cimentante. Uma superfície com aumento de sua 

rugosidade é a almejada para que ocorra a deposição de matriz e crescimento do tecido ósseo, 

outro desejo é aumentando as rugosidades na superfície supraóssea, facilitando a fixação das 

próteses sobre implantes. O objetivo deste trabalho foi caracterizar superfícies de implantes 

dentários tratadas com ácido fosfórico á 37%, bem como avaliar seus efeitos sobre células 

sanguíneas e correlacionar com os níveis de citocinas. Foram avaliadas superfícies de 

implantes divididas em grupos com 50 amostras sendo distribuídos em: amostras de 

porcelana, sem tratamento; amostras de metal sem tratamento; amostras de porcelana com 

tratamento com ácido fosfórico á 37% por 30 segundos; amostras de metal com tratamento 

ácido fosfórico á 37% por 30 segundos; amostras de porcelana com tratamento com ácido 

fosfórico á 37% por 60 segundos; amostras de metal com tratamento com ácido fosfórico á 

37% por 60 segundos. As amostras foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e por reometria. Os ensaios biológicos foram realizados com células 

mononucleares sanguíneas de doadores humanos. As amostras foram incubadas por 24 horas 

na presença ou ausência de enxague das superfícies. A viabilidade celular foi determinada por 

métodos colorimétricos e a quantificação de citocinas no sobrenadante pelo método de 

citometria de fluxo. Após o tratamento com ácido fosfórico foram observadas modificações 

de porosidade, ampliação da área de contato e presença de placas cobrindo a superfície. 

Independente do tipo de tratamento, a análise das curvas de fluxo de sangue e de viscosidade 

foram similares tanto nas superfícies com tratamento como nas não tratadas e altos índices de 

viabilidade celular foram observados na análise das superfícies de implantes, determinando 

sua biocompatibilidade. Houve aumento das interleucinas (IL);  IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e do 

fator de necrose tumoral (TNF-α), quando as células foram incubadas com enxague das 

superfícies tratadas com ácido e com cimento.  Obteve-se também correlação positiva entre as 

concentrações das IL-10 com IL -2 e IL-10 com IL-4 em sobrenadantes de culturas de células 

incubadas na presença do ácido. Os resultados encontrados sugerem que os tratamentos de 

superfícies de implantes com ácido fosfórico a 37% foram capazes de ativar a produção de 

citocinas inflamatórias. Portanto, o aumento de citocinas pode atuar modulando a reposta 

imunológica e resultando em melhora de processos de biofuncionalidades garantindo desta 

forma o sucesso das próteses implanto suportadas de uso odontológico.   

 

Palavras-chave: Tratamento de Superfícies de Implante, Ácido Fosfórico, Implante Dentário,                

Citocinas, Reologia. 
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ABSTRACT: 

 

Changes in the surfaces of dental implants can, when intraosseous, accelerate the 

adhesion, migration and cell proliferation, and in this way accelerate the osseointegration 

process and when these are made on the supra bone surface favor the fixation of the supported 

implant prostheses. Surface treatments are performed with the aim of increasing the chemical 

and mechanical bonding between the implant and bone and when supra-bone increase 

mechanical bonding with the cement. A surface with increased roughness is the aim for the 

matrix deposition and growth of the bone tissue, another desire is to increase the roughness on 

the supraosseous surface, these facilitate the fixation of the prosthesis on implants. The 

objective of this study was to characterize surfaces of dental implants treated with phosphoric 

acid at 37%, as well as to evaluate its effects on blood cells and correlate with cytokine levels. 

Implant surfaces were divided into groups with 50 samples being distributed in: porcelain 

samples, without treatment; Untreated metal samples; Porcelain samples treated with 

phosphoric acid at 37% for 30 seconds; Samples of metal with phosphoric acid treatment at 

37% for 30 seconds; Porcelain samples treated with phosphoric acid at 37% for 60 seconds; 

Samples of metal treated with phosphoric acid at 37% for 60 seconds. The samples were 

characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) and by rheometry. Biological assays 

were performed with blood mononuclear cells from human donors. The samples were 

incubated for 24 hours in the presence or absence of surface rinsing. Cell viability was 

determined by colorimetric methods and the quantification of cytokines in the supernatant by 

the flow cytometry method. After treatment with phosphoric acid, porosity changes, contact 

surface magnification and presence of plaques covering the surface were observed. 

Regardless of the type of treatment, the analysis of blood flow and viscosity curves were 

similar on both treated and untreated surfaces and high cell viability indices were observed in 

the analysis of the implant surfaces, determining their biocompatibility. There was an increase 

in interleukins (IL); IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 and tumor necrosis factor (TNF-α), when cells 

were incubated with rinsed acid and cement treated surfaces. There was also a positive 

correlation between IL-10 concentrations with IL-2 and IL-10 with IL-4 in supernatants from 

cultures of cells incubated in the presence of the acid. The results suggest that surface 

treatments of implants with phosphoric acid at 37% were able to activate the production of 

inflammatory cytokines. Therefore, the increase of cytokines can act by modulating the 

immunological response and resulting in improved biofunctional processes, thus guaranteeing 

the success of supported implant prostheses for dental use. 

 

Keywords: Implant Surfaces Treatment, Phosphoric Acid, Dental Implant, Cytokines, 

Rheology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Avanços de novas tecnologias como a nanotecnologia e a adição de hidroxiapatita na 

tecnologia mimética, têm proporcionado sucesso nos implantes dentários, com maior 

integração entre o tecido ósseo e a superfície do implante. Os tratamentos de superfícies têm 

sido empregados aos biomateriais, com o intuito de melhorar suas propriedades de superfície, 

tais como a molhabilidade, energia de superfície, rugosidade e química superficial, para 

aumentar a fixação de células ao implante e a integração óssea (BRACERAS et al., 2005).  

Para biocompatibilidade e o sucesso de implantes, são considerados fatores 

determinantes como a geometria, as condições da superfície, o estado geral da saúde do 

hospedeiro, a técnica cirúrgica e o controle das cargas mecânicas, após a instalação do 

implante. Vários trabalhos buscam comparar diferentes métodos de tratamento de superfície e 

a influência destes sobre os mecanismos envolvidos na aceitação ou rejeição do implante, 

como a intensidade da inflamação (BRANDÂO, 2010; KANG, 2009; FUGAZZOTO; 

VLASSIS, 2007). 

O aumento da área de contato entre o osso e o implante pode ser conseguido pela 

mudança da topografia ou pelo aumento da rugosidade superficial do implante (ANSELME et 

al., 2000). A relação entre o sucesso dos implantes e os cimentos usados para fixação das 

próteses ainda é parcialmente compreendida. Apesar da etapa da cimentação ser uma das 

etapas do protocolo clínico restaurador indireto, que sofreu modificações na transição do uso 

de sistemas convencionais para os sistemas chamados estético-adesivos ou metal-free, na 

literatura ainda são escassos os trabalhos relacionados às características mecânicas e adesivas 

de cada sistema, bem como as propriedades e limitações dos sistemas adesivos e cimentantes, 

que podem acarretar falhas precoces das próteses implanto-suportadas (GARÓFOLO, 2005).  

Assim, processos de tratamento de superfícies poderá ser uma alternativa para o sucesso 

do implante. Tais tratamentos podem ser através de métodos de adição, quando acrescentam 

material à superfície do implante, ou subtração, quando removem parte da camada superficial 

(GROISMAM et al., 1999). Um dos métodos de tratamento superficial por subtração é o 

ataque ácido (HSU et al., 2007). Neste método, os implantes metálicos usinados são imersos 

em um ácido, na sua forma pura, ou em solução, e mantidos por um intervalo de tempo 
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determinado, apresentando pequenas rugosidades ou retenções nas superfícies (NAGEM 

FILHO, 2007).  

 Por outro lado, a resposta celular do hospedeiro pode ser determinada pelo tipo de 

tratamento de superfície ao qual o implante foi submetido. O tratamento químico de 

superfícies pode produzir nanotopografia associada à deposição de íons específicos sobre a 

superfície e promover a formação óssea (MEIRELLES et al., 2008). Estudos clínicos 

demonstram alta taxa de sucesso dos implantes com superfície tratada, inclusive em áreas 

com baixa qualidade óssea (FUGAZZOTTO e VLASSIS, 2007).  

 O sucesso dos implantes também depende da adsorção celular, que é um processo pelo 

qual a célula interage com os substratos biológicos ou não, única e exclusivamente pela ação 

de forças interfaciais, eletrostáticas e brownianas (VAN OSS, 1990). Este processo depende 

da adesão, da fixação celular e de proteínas envolvidas na adesão, entre estas, as proteínas da 

matriz extracelular, proteínas do citoesqueleto, caderinas e integrinas, dentre outras. O 

processo depende também da ligação de proteínas específicas, da proliferação e da 

diferenciação, que podem ser mediadas por fatores de crescimento e presença de citocinas 

(ANSELME et al., 2000).  

 As citocinas podem ser geralmente classificadas como pró ou anti-inflamatórias. Elas 

permitem que o organismo responda rapidamente a um desafio, através da coordenação de 

uma resposta imunológica adequada (GUEST et al., 2008). As principais células produtoras 

de citocinas são as células mononucleares presentes no sangue. Dentre estas células, 

destacam-se as células T. Sobre as bases de produção de citocinas, as células T foram 

classificadas inicialmente em duas populações: padrão de produção T “helper” 1 ( Th1) e 

padrão de produção T “helper”  2 (Th2). As células Th1 atuam na imunidade mediada por 

células, promovem a inflamação, citotoxicidade e são responsáveis pela hipersensibilidade 

tardia, enquanto as células Th2 atuam na imunidade humoral e fazem regulação das ações 

inflamatórias de Th1. Outros perfis de citocinas também têm sido descritos para os linfócitos 

T CD4+, entre estes, Th3, Tr1, Th17 (REINHARDT et al., 2006).  

Em implantes dentários ocorrem vários processos inflamatórios. Considerando que a 

inflamação é regulada local e sistemicamente por vários sinais bioquímicos, entre estes as 

citocinas, é possível que a interação destes fatores biológicos, associados aos procedimentos 
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de tratamento ácido sobre a superfície do implante, possa melhorar o desempenho do conjunto 

prótese/implante e favorecer o sucesso do implante dentário. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

 

Caracterizar superfícies de implantes dentários, de diferentes materiais, tratadas com 

ácido fosfórico a 37% em volume, e analisar seus efeitos sobre células sanguíneas e os níveis 

de citocinas. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Selecionar os materiais de implantes dentários e prepará-los para tratamento 

superficial; 

- Promover o ataque com ácido fosfórico a 37%vol de superfícies de materiais de 

implante dentário, em diferentes condições de tempo de reação; 

- Analisar morfologicamente as superfícies de implantes dentários, com e sem 

tratamento com ácido fosfórico a 37%vol, utilizando microscopia eletrônica de 

varredura; 

- Realizar experimentos de biocompatibilidade, bioatividade e citotoxidade de amostras 

de implantes dentários com e sem tratamento de ácido fosfórico a 37%vol, em sangue 

de doadores humanos; 

- Analisar ensaios de reometria nas amostras de sangue, que entraram em contato com 

as superfícies de implantes dentários; 

- Analisar a concentração de citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, TNF-α e IFN-γ) 

em sobrenadante de culturas de células do sangue humano, em contato com 

superfícies de implantes dentários, tratadas ou não com ácido fosfórico a 37%vol; 

- Analisar e avaliar qual o tempo de aplicação do ácido fosfórico a 37%vol foi mais 

efetivo. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os implantes dentários são confeccionados a partir de titânio, devido a suas 

propriedades biológicas, permitindo que ocorra o contato direto do tecido ósseo com a sua 

superfície. Este material é biocompatível tanto in vitro quanto in vivo, possui resistência à 

corrosão, durabilidade e pode ser preparado de diferentes formas e texturas          

(AMSTUTZ, 1973).  

 O titânio e suas ligas têm sido amplamente utilizados em dispositivos e componentes 

biomédicos, especialmente para reposição de tecidos duros (ossos artificiais, próteses de 

quadril e de joelho, próteses dentárias, entre outras) e em aplicações cardiovasculares e 

cardíacas (marca passos, válvulas cardíacas, stents), devido a suas propriedades, como 

módulo de elasticidade relativamente baixo, boa resistência à fadiga, usinabilidade e 

conformabilidade, elevada resistência à corrosão e biocompatibilidade (SILVA, 2009). 

 

3.1 TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE: 

 

A princípio, as superfícies do implante de titânio eram usinadas. Essas superfícies, 

devido à presença de microrranhuras superficiais, não exibem características de completa 

lisura. Os primeiros trabalhos sobre osseointegração foram realizados utilizando implantes de 

titânio comercialmente puro (TiCP) com superfície usinada (BRANDÂO et al., 2010).  

Os implantes dentários eram instalados na região anterior da mandíbula ou maxila, 

unida entre si por uma barra, para uma melhor distribuição das cargas mastigatórias. Muito 

utilizados para reabilitações de pacientes edentados totais. Devido à alta taxa de sucesso desse 

tratamento, houve extrapolação da técnica, que passou a ser utilizada em implantes 

osseointegrados de pacientes edentados parciais, através da utilização de próteses parciais 

fixas ou unitárias, com instalação de implantes em regiões de pior qualidade óssea, como a 

região posterior de maxila (TEIXEIRA, 2001)  

Por outro lado, a dificuldade em se usar implantes de titânio usinados em qualquer tipo 

de osso e região da boca, aliada à busca de menor tempo de cicatrização, contribuíram para o 
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estímulo à pesquisa de novas superfícies de implante (GROISMAM; VIDIGAL J.R., 2005 e 

GRANATO, 2008).  

Assim, tratamentos de superfícies passaram ser alvo de estudos visando à melhora 

desses processos. Os tratamentos de superfície podem ser divididos em métodos de adição, 

quando acrescentam algo à superfície do implante, ou subtração, quando removem parte da 

camada superficial.  

Nos métodos de tratamento de adição, é aplicado à superfície do implante um 

recobrimento, que pode ser do mesmo material do corpo do implante ou não; enquanto que 

nos métodos de subtração, é removida uma camada da superfície do implante, por um 

processo controlado (GROISMAM; VIDIGAL J.R., 2005).  

Na literatura, trabalhos relatam tratamentos de superfície na escala nanométrica. 

Acredita-se que modificações na superfície em escala nanométrica afetem tanto a topografia, 

quanto as propriedades químicas da superfície. A nanotopografia tem sido definida como uma 

superfície que apresenta topografia característica, com uma magnitude de 100 nm ou menos 

(CHRISTENSON et al., 2007).  As superfícies de implantes de titânio podem ser classificadas 

em: usinadas, macrotexturizadas, microtexturizadas ou nanotexturizadas. 

 

3.1.1 Superfícies Usinadas: 

 

As superfícies usinadas, devido à presença de microrranhuras superficiais, resultantes 

do processo de corte ou usinagem da peça metálica, não exibem características de completa 

lisura superficial. As ranhuras superficiais são consideradas de extrema importância para o 

processo de adesão celular e produção de matriz proteica. Os implantes usinados têm um 

valor médio de rugosidade de superfície (Ra) entre 0,50 (Figura 3.1) e 0,96 μm 

(CARVALHO, 2009). Na figura abaixo, em A imagem de um implante usinado e em B 

destaque da área em aumento de 1000 vezes, representando o implante de uso odontológico 

usinado referenciado por Teixeira (2009). 
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Figura 3 -  1 Micrografia em MEV de Implante com superfície usinada (TEIXEIRA, 2009). 

 

3.1.2 Superfícies Macrotexturizadas: 

 

O processo de texturização de superfície por adição mais comum é o de spray de 

plasma, realizado com partículas de titânio (Spray de plasma de titânio – SPT), ou fosfato de 

cálcio (Spray de plasma de hidroxiapatita – SPH), com espessuras que variam de 10 a 40μm 

para o SPT e de 50 a 70μm para a SPH. Para descrever resumidamente o processo de 

obtenção por SPT, pode se dizer que o mesmo consiste na injeção de pó de Titânio em uma 

chama de plasma de alta temperatura. As partículas de titânio são projetadas para a superfície 

dos implantes, onde se condensam e se fundem formando um filme de espessura entre 30 µm 

a 50µm de forma uniforme (LE GUEHENNEC et al., 2007). 

 A técnica do jateamento de partículas é uma técnica simples, de baixo custo, que, como 

o próprio nome sugere, consiste em aspergir partículas de um determinado material, 

geralmente óxidos, sobre a superfície do implante, resultando em cavitações ou ranhuras 

irregulares de profundidade maior do que em outras técnicas por subtração, chamadas 

macrorretenções.  

 As partículas são projetadas com elevada velocidade e pressão para o bocal de uma 

pistola por meio de ar comprimido. A energia do impacto das partículas causa deformação 

plástica na superfície do implante, aumentando a sua rugosidade superficial.  

 A superfície do implante é bombardeada por partículas, como silício, óxido de alumínio 

(Al2O3), óxido de titânio (TiO2) e vidro, criando, por meio de abrasão, uma superfície com 

A B 

http://www.implantodontia.blog.br/wiki/index.php?title=Tit%C3%A2nio
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ranhuras irregulares, que variam de acordo com o tamanho e a forma das partículas e também 

das condições do jateamento (pressão, distância do bico do jato à superfície do implante, 

tempo de jateamento). A rugosidade média (Ra) pode variar entre 1,20 e 2,20μm (GIL et al., 

2007). 

 Devido essa deformação, o jateamento acarreta na formação de uma região contendo 

tensões residuais compressivas. Assim sendo, será esperado um aumento da dureza superficial 

dos implantes, acarretando em um aumento das suas resistências à fadiga e à corrosão, o que 

ajuda a melhorar a vida útil do implante (GIL et al., 2007). 

 Na figura 3.2, apresenta um estudo comparativo de superfícies de titânio utilizadas em 

implantes mostrando a superfície de titânio com jateamento abrasivo com óxido de alumínio, 

em A e com esferas de vidro em B. 

 

     

                                 a                                                                        b 

Figura 3 -  2 Morfologia da superfície de titânio com jateamento abrasivo (GIL, 2007). 

 

3.1.3 Superfícies Microtexturizadas: 

 

O método para texturização superficial por subtração é o ataque ácido (HSU et al., 

2007). Na técnica de ataque ácido, os implantes metálicos usinados são imersos em um ácido, 

na sua forma pura, ou em solução, e mantidos por um intervalo de tempo determinado, 

permitindo a formação de pequenas rugosidades ou retenções nas superfícies. 

 O método de ataque ácido conhecido por SLA (Sandblasting and Acid etching), que 

representa um dos métodos de tratamento de superfície mais utilizados onde ocorre a 
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formação de uma superfície porosa ávida para óssea integração, ou seja, união estável entre o 

osso e a superfície do implante (BUSER et al., 2004; CHO e PARK, 2003). 

A figura 3-3 trás uma imagem da superfície do implante de uso odontológico, que 

passou por esta técnica de preparo, analisada por microscopia eletrônica de varredura. 

 

 

Figura 3 -  3 Imagem de Superfície de implante tratada por SLA (CHO, 2003) 

 

A profundidade das rugosidades depende do tempo de aplicação do ácido, da 

temperatura e da concentração, porém quando comparadas às rugosidades formadas pela 

técnica de jateamento, apresentam menor profundidade, e são chamadas de microrretenções, 

que podem medir de 0,5 a 3 μm (NAGEM FILHO, 2007). 

O tratamento por ácido também pode ser feito após a técnica de jateamento, com 

grandes partículas de óxido de alumínio (250 – 500μm) e posteriormente tratadas por ácido 

sulfúrico/ácido hidroclorídrico é a superfície SLA (S=sandblasted (jateada); L=largegrit 

(partículas grandes); A= acid etching (ataque ácido).  

Dentre as diversas técnicas de formação metálica direta, a Sinterização Seletiva a Laser 

(SSL) oferece grandes benefícios potenciais no campo dos biomateriais, devido à sua 

capacidade de produzir, diretamente do metal em pó, componentes metálicos, tridimensionais, 

a partir de um modelo HD virtual, sem nenhum ou mínimos procedimentos posteriores de 

refinamento (HOLLANDER et al., 2006). No entanto, a superfície do metal recém-produzido 

pela SSL, embora já rugosa, pode não ser ideal para promover a osseointegração e deve ser 
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tratada com outros métodos convencionais para melhorar as respostas biológicas (TRAINI et 

al., 2008).  

Os métodos de ataque ácido têm sido melhorados com o intuito de aumentar a adesão 

celular e a formação óssea na superfície dos implantes. Sabe-se que ataques ácidos realizados 

em altas temperaturas são capazes de gerar uma superfície com microporos homogêneos, 

resultando em uma elevada área de contato implante/osso (BRADASCHIA et al., 1971). 

O ataque ácido geralmente acarreta na formação de uma fina camada oxida (< 10 nm) 

na superfície do titânio. Essa camada oxidada, quando em contato com o ar, pode aumentar 

sua espessura de maneira bastante lenta, de 3 para 6 nm em um período de 400 dias 

(ANSELME et al., 2000).  

 

3.1.4 Superfícies Nanotexturizadas: 

 

Uma superfície nanotexturizada pode ser obtida através de um aumento controlado da 

camada de óxido de titânio (TiO2), incluindo alterações nas propriedades específicas na 

espessura, rugosidade e textura do óxido (CARVALHO, 2009). O método de obtenção da 

superfície de óxido porosa é eletroquímico, chamado de oxidação anódina.  

O processo de anodização modifica a microestrutura e cristalinidade da camada de 

óxido de titânio formando micro e nanoporos na superfície do titânio. Trata-se de um 

processo bastante complexo, a camada óxida formada por este processo é da ordem de 1000 

nm, podendo ser densa ou porosa, cristalina ou amorfa, de acordo com o processo usado    

(LE GUÉHENNEC et al., 2007).  

A nanotexturização também pode ser conseguida pelo processo de tratamento com 

ácido nítrico para eliminar contaminações metálicas da superfície do titânio, o que, 

praticamente, não influencia na superfície do implante como um todo. Com isto, tem-se a 

formação de uma camada oxidada de TiO2 com espessura variando entre 2 – 6 nm (RENZ, 

2007). 

Meireles e colaboradores (2008) no estudo da aplicação das superfícies 

nanotexturizadas reafirmaram sua importância para a osseointegração dos implantes 

odontológicos.  
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A superfície tratada é representada nas figuras 3.4, em A uma imagem com 500 vezes 

de aumento e em B com 1000 vezes de aumento, ressaltando uma área da superfície tratada, 

foto microscopia em microscópio eletrônico de varredura. 

 

 

Figura 3 -  4 Superfícies de implantes tratadas com ácido apresentando nanorrugosidades (MEIRELLES, 2008) 

 

3.1.5  Superfícies Biomiméticas:  

 

O processo biomimético, que procura simular estrutural, física e quimicamente o osso 

humano, visa favorecer o crescimento ósseo sobre a superfície porosa do implante, objetivo 

maior do preparo das superfícies.  

Através do processo biomimético é possível depositar camadas de fosfato de cálcio, sob 

condições fisiológicas de temperatura e ph. Uma vez que as moléculas estão integradas à 

estrutura do material, elas são liberadas gradualmente, na medida em que as camadas vão se 

degradando, o que aumenta a liberação de forma lenta de agentes osteogênicos para o sítio de 

implantação (LIU et al., 2001). 

O processo de cobertura biomimética também é importante, pois permite que moléculas 

biologicamente ativas, como agentes osteogênicos, possam ser precipitadas com componentes 

inorgânicos para formarem uma matriz com propriedades, tanto óssea indutora quanto ósseo 

condutora (LIU et al., 2001, 2002). Nesse processo, células mesenquimais foram isoladas de 

biópsias da medula óssea, expandidas in vitro e então cultivadas na superfície dos implantes, 

A B 
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carregando uma camada de fosfato de cálcio e de BMP-233, criando implantes ósseos 

indutores (fatores de crescimento) e ósseo condutores (camada de fosfato de cálcio). 

A figura 3.5 em A mostra uma superfície de implante tratada por laser e em B tratada 

por laser e recoberta por hidroxiapatita, mostrando em B superfícies modificadas pelo 

processo biomimético. 

 

 

Figura 3 -  5 Implantes com superfície modificada (A) por laser e (B) por laser e recoberto com Hidróxiapatita 

pelo método biomimético (Braga, 2008) 

 

A superfície modificada por laser apresenta grande afinidade às células formadoras de 

neo-osso favorecendo a osseointegração (FRANCISCONE; NETO 2009). 

A figura 3.6 representa uma superfície preparada com laser, identificando a mudança 

em sua superfície com aumento de área de retenções sinalizadas por setas. 

 

 

Figura 3 -  6 Superfície de Implante  modificada por laser (FRANCISCONE, 2009) 
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3.2: Spray de plasma: 

 

A Figura 3.7 mostra a superfície do implante em um aumento de 3000x, após o 

jateamento de óxidos. 

 

 

Figura 3 -  7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de implante com tratamento de superfície por 

jateamento de óxidos (IVANOV, 2001). 

 

O processo de aspersão pode aumentar a superfície de contato e a interface osso e 

implantes em até 10 vezes (PAREDES, 1998). Na figura 3.8 A observa-se a morfologia do 

titânio depositado pelo processo de plasma spray; evidencia-se na figura 3.8 B porosidades e 

vazios que favorecem teoricamente a aposição óssea.  

 

      

Figura 3 -  8 Implante Odontológico em Parafuso de Fixação Ortopédico. a) rosca do parafuso, b) morfologia da 

superfície revestida com titânio por spray de plasma (PAREDES,1998) 

 

A B 



 

26 

 

3.3: Anodização: 

 

Estudos in vivo demonstram que implantes submetidos ao processo de oxidação anódica 

melhoram a resposta óssea, tanto em quantidade como em qualidade, aumentando a adesão 

celular, e o contato osso implante, favorecendo assim a osseointegração. A figura 3.9, retrata a 

imagem de uma superfície tratada por este processo. 

 

 

Figura 3 -  9 Superfície de implante modificada por anodização (MORETTI, 2012). 

 

3.4: Outros métodos de tratamento de superfície 

 

Vários trabalhos buscam comparar diferentes métodos de tratamento de superfície de 

implante. Estudos in vitro (PARK; DAVIES, 2000, KANG, 2009, BRANDÂO, 2010), in vivo  

(VIDIGAL-JR, 1999) e clínicos (FUGAZZOTO; VLASSIS, 2007) procuram avaliar o quanto 

o tratamento da superfície dos implantes pode afetar os mecanismos envolvidos na ósseo 

integração.  

Características como o tamanho dos poros, a orientação destes e até o depósito de outras 

substâncias sobre a superfície variam de acordo com o tipo de tratamento que a superfície de 

implante foi submetida. Também as características topográficas das superfícies, assim como 

suas propriedades químicas, influenciam diretamente nas respostas celulares, potencializando 

estas respostas e podem influenciar no processo de osseointegração. (DELIGIANNI et al., 

2001, NEBE et al., 2004).  

Implantes por titânio puro com tratamento de superfície por duplo ataque ácido 

revelaram modificação micromorfológica da superfície do implante com aumento da área de 
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contato entre o osso mineralizado e o implante. Essa modificação tornou a superfície do 

implante rugosa melhorando a resistência ao torque de remoção e favorecendo a deposição 

óssea (CIOTTI et al., 2007).  

 Trabalhos utilizando cultura de células-tronco mesenquimais humanas avaliando dois 

tipos de tratamento de superfície, sendo um tratado apenas por jateamento de areia e a outro 

por jateamento de areia seguido solução de ácido fluorídrico, revelaram que a superfície 

tratada por jateamento e solução de ácido fluorídrico apresentou melhor diferenciação de 

osteoblastos e maior potencial de formação celular, sugerindo que existem diferenças das 

respostas celulares com os diferentes tipos de tratamento de superfície (VALÊNCIA et al., 

2009) e que a resposta celular, determinada pelo tipo de tratamento de superfície, influencia 

diretamente os estágios da ósseo integração.  

Também trabalhos avaliaram três tipos de tratamentos de superfície de implantes 

(jateada por TiO2; jateada por TiO2 + tratamento com ácido fluorídrico; e jateada por TiO2 + 

modificada por partículas de HA nanométricas) e as respostas do tecido ósseo a esses 

implantes (torque de remoção, avaliação histológica) demonstraram que o tratamento químico 

das superfícies resultou uma nanotopografia sobre a microtextura das superfícies jateadas. 

Análises químicas revelaram presença de íons específicos sobre as superfícies 

modificadas. Os testes de torque de remoção demonstraram maiores valores de torque para as 

superfícies modificadas, comparadas à superfície jateada por TiO2, sugerindo que 

nanotopografia associada à deposição de íons específicos sobre a superfície promove uma 

maior e mais rápida formação óssea (MEIRELLES et al., 2008).  

Estes resultados estão de acordo com outros estudos (TELLEMAN et al., 2009 e 

ABRAHAMSSON; ALBOUY; BERGLUNDH, 2008) onde a deposição de nanopartículas 

associadas à nanotopografia potencializa a ósseo integração. 

Por outro lado, as perdas dos implantes pareceram estar agrupadas em poucos pacientes 

e as falhas precoces foram as mais comuns. Existe uma relação significativa entre perda de 

implantes e perda óssea periodontal dos dentes remanescentes (SCHIMITI; ZORTÉIA JR, 

2010). Parece que o ataque ácido reduz as concentrações de Carbono, Titânio e Nitrogênio, 

porém aumenta a quantidade de Oxigênio. Revelando uma superfície mais oxidada que a 

usinada (HSU et al., 2007).  

Trabalhos sobre a resposta óssea precoce e aspectos biomecânicos de implantes de 

titânio com 4 diferentes tratamentos de superfície (cobertura de meta fosfato de cálcio 
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(biomimético), oxidação anódica, SPH e usinado) revelaram que todos os implantes com 

superfície modificada apresentaram respostas ósseas iniciais superiores aos usinados (YEO, 

HAN e YANG, 2008). Um estudo muito semelhante em que analisaram 4 diferentes tipos de 

tratamento de superfície: usinados, oxidação anódica, jateamento/ ataque ácido e SPT 

demonstrou que implantes tratados com SPT e jateamento/ataque ácido não apresentaram 

diferenças (AL-NAWAS et al., 2008). 

Diversos estudos clínicos demonstram a alta taxa de sucesso dos implantes com 

superfície tratada, inclusive em áreas com qualidade óssea pior, como a região posterior da 

maxila e regiões submetidas a enxertos ósseos (FUGAZZOTTO et al., 2007). 

 Os estudos revelam uma taxa de sucesso entre 96% e 100% (BRANDÂO et al., 2010) e 

melhor resposta das superfícies tratadas comparadas às superfícies sem qualquer tipo de 

tratamento.  

Após o carregamento do implante, há pouca variação clínica e histológica entre os 

diferentes tratamentos de superfície, porém o grande diferencial desses tratamentos está na 

aceleração do processo de óssea integração, possibilitando uma instalação mais precoce da 

prótese, permitindo a reabilitação do paciente em um período de tempo mais reduzido 

(CARVALHO, 2009).  

É possível afirmar que o tratamento das superfícies influência em 40% no sucesso do 

implante, sendo o restante influenciado pela técnica cirúrgica, pelo processo de cicatrização e 

pela carga aplicada sobre o implante após a regeneração óssea (FUGAZZOTO et al., 2005 

SCHIMITI; ZORTÉIA JR, 2010).  

Diferentes métodos de tratamento de superfícies são utilizados pela indústria e 

comercializados no mercado nacional e internacional, entre estes, a tratamentos de superfícies 

que alteram a topografia ou a energia de superfície. Algumas superfícies utilizam 

modificações químicas associadas ao processo de texturização que pode melhorar a resposta 

tecidual.  

Dentre estes tratamentos se destaca o jateamento com micropartículas e ataque ácido na 

presença de flúor ao longo da superfície do implante. A presença de flúor pode ser benéfica no 

período inicial da ósseo integração (BRANDÃO et al., 2010). 

 Outro tratamento baseado em modificação química de superfície é o de jateamento com 

partículas sólidas e ataque ácido (SLA – Straumann AG, Waldenburg, Suíça), seguida de 

enxaguamento da superfície com contínuo armazenamento em uma solução isotônica de 
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NaCl, pode resultar em uma superfície com alto grau de molhabilidade (SLActive – 

Straumann AG, Waldenburg, Suíça), (BUSER et al., 2004). Este procedimento pode diminuir 

a quantidade de carbono, aumentando a camada de óxido de titânio e a propriedade hidrofílica 

dos fluidos corpóreos (GRANATO, 2008).  

Alguns tratamentos de superfície já estão disponíveis comercialmente e estão 

apresentados na tabela 3.1.  

 

Tabela 3.1 Diferentes tipos de tratamento de superfície em seus respectivos nomes comerciais. 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE MARCA COMERCIAL 

Ataque ácido e deposição de Ca P Nanotite (Biomet3і) 

Jateamento com alumina Ankylos (Dentstply) 

Jateamento com TiO2 Tioblast (Astra) 

Jateamento com TiO2 + tratamento com Ácido fluorídrico OsseoSpeed (Astra) 

Jateamento com fosfato de cálcio RBM (Lifecore) 

Ataque ácido Osseotite (Biomet3і); Máster Porous 

(Conexão); Titamax (Neodent) 

Jateamento com areia e ataque ácido SLA e SLActive (Straumann); 

Oxidação anódica TiUnite (Nobel Biocare); 

Vulcano® (Conexão) 

 

3.5 Cimentos:  

 

Os cimentos de uso odontológicos são materiais que ocupam a cavidade oral e que são 

comumente utilizados para unir o dente a uma peça protética, conferindo a esta maior 

estabilidade e fixação.  

Os cimentos de uso odontológico são geralmente apresentados na forma de pó e de 

líquido ou como pasta base e um catalizador, uma vez misturados desencadeiam reações 

químicas que culmina com sua preza, ou seja, endurecimento favorecendo a união entre 

superfícies. Eles são classificados de acordo com sua reação química principal, como 

mostrado na tabela 3-2. 
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Tabela 3- 2 Tipos de cimentos, formulação e reagentes e tipo de reação. (BONN,2009) 

 

          

 Vários tipos de cimentos odontológicos são apresentados como um conjunto de pó e 

líquido ou em forma de duas pastas (Figura 3.10), de modo que a mistura desses dois 

componentes dá início a uma reação química. Os líquidos são geralmente ácidos (doadores de 

prótons), e os pós são de natureza básica (alcalinos), comumente composta de vidros ou 

óxidos metálicos (BONN et al., 2009). 
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Sendo a reação entre o pó e o líquido comumente uma reação ácido/base, apresenta 

presa por meio de uma reação de hidratação, já os cimentos resinosos não dependem de 

reação ácido/base e em vez disso atuam através de polimerização ativada por luz ou 

quimicamente. Quando misturados, os cimentos endurecem dentro de um pequeno intervalo 

de tempo. Cimentos endurecidos são fortes o suficiente para serem usados como base para 

proteção pulpar, como material restaurador para restaurações temporárias ou permanentes, ou 

como agentes de cimentação (CONCEIÇÃO, 2004). 

Quanto à viscosidade dos cimentos, em odontologia, estão disponíveis várias 

consistências pastosas até formas altamente fluidas. Para cimentação de peças protéticas, um 

agente de cimentação deve exibir viscosidade baixa o suficiente para permitir o fácil 

escoamento ao longo da interface entre o tecido dental mineralizado e a peça, e deve ser capaz 

de molhar ambas as superfícies para manter a peça protética no lugar. Para dentes em que 

possa ter ocorrido irritação ou lesão pulpar em decorrência do processo de cárie ou preparo 

cavitário, uma camada protetora pode ser necessária, tal como um verniz cavitário, material 

de forramento ou material para base capaz de escoar e tomar presa na cavidade preparada  

(CONCEIÇÃO, 2004). 

 Um cimento mais viscoso se faz necessário para fixar um núcleo no canal radicular. 

Para obturação radicular retrógrada, uma pasta viscosa que não dissolva e não escoe para fora 

do ápice radicular é necessária. Em ortodontia, o cimento deve ser adesivo e possuir 

viscosidade que seja baixa o suficiente para permitir o assentamento de banda e alta o 

suficiente para evitar o deslocamento de brackets antes de o cimento ser polimerizado 

(GARÓFOLO, 2005). 

Os cimentos podem ter adesão mecânica ou química ou uma combinação das duas para 

fixar as coroas implanto suportadas (ANUSAVICE et al., 2013). 

 

3.5.1 Cimentação: 

 

A cimentação é uma das etapas do protocolo clínico restaurador indireto que mais 

sofreu modificações na transição do uso de sistemas convencionais para os sistemas 

chamados estético-adesivos ou metal-free. A cimentação, agora adesiva, é a responsável não 
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só pela retenção das peças ao remanescente dental, como também pelo selamento dentinário, 

distribuição de forma homogênea das cargas oclusais no conjunto dente-restauração e 

restabelecimento de parte da resistência mecânica do dente perdida pelos processos de cárie, 

fratura e pela redução estrutural durante o preparo protético. Os agentes cimentantes adesivos 

são mecanicamente mais resistentes e muito menos solúveis que os cimentos convencionais e 

ainda tem um enorme potencial estético (GARÓFOLO, 2005). 

O uso de agentes cimentantes adesivos, insolúveis e mecanicamente mais resistentes, 

rapidamente repercutiu negativamente em relação a outros aspectos importantes para o 

sucesso de um tratamento restaurador indireto: o preparo dental e a correta adaptação 

marginal das peças protéticas (VIEIRA et al., 2000).  

Outro aspecto importante é a diversidade de produtos do mercado com diferentes 

composições, diferentes níveis de adesão à estrutura dental e consequentemente, diferente 

indicações e protocolos clínicos de preparo dental, condicionamento e cimentação. Também 

devem ser considerados os mecanismos de incompatibilidade química entre adesivo mono 

componente e os cimentos de dupla cura. Este conjunto, adesivo-cimento dual, pode não 

oferecer, em determinadas situações, a segurança de polimerização e adesão imaginadas, 

resultando em altíssimos índices de sensibilidade pós-operatória, fraturas precoces e 

insucessos clínicos (GAROFÁLO, 2005). 

 

3.6 Sistemas Restauradores Metal-Free 

 

Existem, no mercado, diversos sistemas cerâmicos e resinosos que possibilitam a 

confecção de trabalhos protéticos estéticos. Podem ser utilizados em restaurações parciais, 

como as facetas, inlays e onlays; coroas totais e até na reabilitação de pequenos espaços 

protéticos.  

Como característica comum, estes produtos apresentam a possibilidade de restaurar 

forma e função dental com as características estéticas de cor, translucidez, opacidade e demais 

propriedades ópticas do esmalte e da dentina. Diferem, contudo, quanto ao potencial adesivo, 
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resistência mecânica pré-cimentação, e protocolos de confecção, condicionamento e 

cimentação (VIEIRA et al., 2000).   

De maneira genérica, quanto maior é o potencial adesivo do material, menor é sua 

resistência mecânica pré-cimentação. Dentre os sistemas restauradores cerâmicos, dois grupos 

se destacam: os sistemas cerâmicos ricos em sílica e os sistemas cerâmicos ricos em alumina 

ou zircônia (SADOUN e ASMUSSEN, 1994). 

Os sistemas cerâmicos ricos em sílica são altamente adesivos, altamente estéticos e 

mecanicamente mais friáveis e frágeis antes de serem cimentados à estrutura dental. Permitem 

preparos dentais mais conservadores e são sensíveis a condicionamento químico (ácido e 

silano) na etapa de cimentação (GIORDANO, 2002), enquanto que os sistemas cerâmicos 

ricos em alumina ou zircônia são altamente resistentes, de baixíssimo potencial adesivo. 

Estética e translucidez comprometidas pela estrutura rica em óxido de alumínio e/ou óxido de 

zircônio. Indicados para confecção de infraestruturas e copings, depois recobertos por 

cerâmicas matizadas. Não são sensíveis ao condicionamento ácido e silanização     (SADOUN 

e ASMUSSEN, 1994).  

 

3.7 Sistemas Restauradores Resinosos  

 

Os sistemas restauradores resinosos têm em comum algumas características como baixo 

potencial adesivo às estruturas dentais e possibilidade de uso associado a metais, fibras ou 

sozinhos. A capacidade de retenção destes sistemas pode ser otimizada pelas características 

do preparo e pelo condicionamento das peças através de jateamento interno e/ou silicatização. 

A silicatização consiste no jateamento interno com partículas de óxido de alumínio revestidas 

por sílica (Rocatec, Cojet3MEspe). A pressão e temperatura geradas durante o processo criam 

depressões e impregnam as paredes da resina de sílica, tornando-as passíveis de silanização e 

incrementando de 20 a 30% o potencial adesivo destes materiais (GARÓFALO, 2005). 
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As principais marcas disponibilizadas no mercado são: 

  

Belleglass (Kerr),  

ArtGlass(Kulzer),  

Sculpture-Fibrekor(Pentron),  

Zetta (Vitta), Solidex (Labordental). 

 

3.8 Condicionamento Cerâmico 

 

O condicionamento cerâmico, quando possível, é considerado a melhor forma de se 

obter união químico-mecânica, entre a estrutura dental e a superfície interna das peças 

protética metal-free. Este condicionamento é obtido através da ação de um ácido associado a 

um posterior sistema de silanização (DALLA et al., 2013).  

O ácido hidro fluorídrico utilizado neste processo age na fase vítrea das cerâmicas 

feldspáticas, dissolvendo parte dela, alterando a topografia de superfície e originando 

microrretenções mecânicas. O tempo de condicionamento depende do tipo de cerâmica. Essa 

variação depende basicamente da composição e proporção entre as fases vítrea e cristalina que 

compõem cada tipo de cerâmica (ÖZCAN et al., 2012).  

A segunda etapa do condicionamento é a silanização. O silano é um composto 

bifuncional: uma parte organofuncional e outra silicofuncional que garantem união química 

entre um composto orgânico (resina de cimentação) e outro inorgânico (a fase vítrea das 

cerâmicas) (GARÓFALO, 2005). 

A figura 3.10, apresenta a imagem esquemática da ação do ácido fluorídrico sobre a 

superfície de porcelanas vítreas: A- cerâmica não condicionada, com fase amorfa e cristalina; 

B- formação de microrretenções; C- após a aplicação de silano (GARÓFALO, 2005). 
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Figura 3 -  10 Esquema da ação do ácido fluorídrico sobre a superfície de porcelanas vítreas (GARÓFALO, 2005). 

 

Na Figura 3.11 é uma representação de cerâmicas vítreas usadas em odontologia, 

tratadas com ácido fluorídrico á 15% em A e á 30% em B. Mostra, obedecendo a uma mesma 

escala de aumento, como a superfície tratada com uma concentração de ácido maior teve sua 

estrutura com maior alteração. 

 

 

Figura 3 -  11 Cerâmicas vítreas condicionadas com ácido fluorídrico  a 15% (A) e 30%(B) (GARÓFALO, 2005). 

 

As cerâmicas ricas em alumina e zircônia, portanto pobres em sílica, não são sensíveis 

ao condicionamento químico. Esses procedimentos não alteram a topografia interna destes 

materiais (ÖZCAN et al., 2012). 

A resistência mecânica intrínseca destes materiais possibilita inclusive a cimentação 

com produtos classicamente utilizados para cimentações metálicas como os cimentos de 

oxifosfato de zinco e cimentos ionoméricos. Uma cimentação convencional pode trazer 

algumas vantagens como custo mais baixo, rapidez e menor sensibilidade técnica (BONN et 

al., 2009). 

A B C 

A B 
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Uma classe de agentes de cimentação, contendo monômeros fosfatados como 10-MDP 

(Panavia F), que se unem quimicamente a óxidos metálicos como alumina e zircônio, tem 

sido indicada como alternativa de cimentação para peças confeccionadas em In Ceram, 

procera, cerec e outros produtos ricos em alumina e Zircônia (DALLA et al., 2013). 

 

3.9 Agentes de cimentação 

 

Os principais agentes de cimentação são os adesivos fotos ativados e os quimicamente 

ativados e de dupla cura. Os fotos ativados têm como limitação a espessura ou opacidade das 

peças protéticas que inviabilizam sua indicação em situações onde a luz dos 

fotopolimerizadores não atinge a camada de adesão com a energia necessária para obter um 

cimento mecanicamente resistente e uma adesão confiável e duradoura.  

Os quimicamente ativados, têm como grande limitação à falta de controle sobre seu 

tempo de trabalho e polimerização, sendo indicados para uso em casos clínicos onde a 

espessura ou opacidade da peça inviabilize um mínimo de luz na linha de cimentação. Esse 

mínimo de luz, apesar de insuficiente para finalizar o processo de polimerização do cimento 

dual, é fundamental para que o processo de conversão máxima dos monômeros se estabeleça 

(VALANDRO et al., 2016).  

Os agentes de cimentação mais empregados para fixação de peças metal-free são os 

cimentos de dupla cura ou cimento dual; como o Rely X RC 3MESPE, Variolink IVOCLAR-

VIVADENT, Dual Cement VIGODENT, Nexus KERR, Enforce DENTSPLY...,                    

esses agentes de cimentação, apresentam vantagens por serem resinas compostas de alta 

fluidez, com bom percentual de carga, tempo de trabalho e polimerização bons (entre 6 a 12 

minutos), bom escoamento, película de cimentação fina, variedade de cores e opacidades, 

segurança de polimerização em áreas de difícil acesso de luz. Podem, contudo, ter suas 

características químico-físicas alteradas se unidos ao dente por um sistema adesivo 

quimicamente incompatível com sua correta polimerização química (DE GOES et al., 2006). 

Os adesivos de frasco único foto ativados têm em sua composição monômeros ácidos 

que, mesmo após sua polimerização, permanecem na superfície tratada e hibridizada da 
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dentina. Estes monômeros competem quimicamente com componentes do cimento dual 

responsáveis por sua polimerização na ausência de luz (amina terciária e peróxido de 

benzoíla), inviabilizando sua completa polimerização e originando uma linha de cimentação 

mais fraca, facilitando ocorrências clínicas não desejáveis como sensibilidade pós-operatória e 

falhas precoces por fratura ou descolamento das peças cimentadas (GIANNINI et al., 2006).  

Estratégicas clínicas têm sido preconizadas como forma de se evitar essa 

incompatibilidade química, como o uso de adesivos de dois frascos, onde o ph é mais alto, o 

uso de uma camada de cola sobre a dentina tratada e hibridizada com adesivos de frasco 

único, o uso de adesivos de dupla cura ou a técnica de adição de resina, que preconiza a 

hibridização e cobertura da dentina com uma resina de baixo módulo de elasticidade logo 

após a conclusão do preparo cavitário (FONSECA et al., 2004).  

Esta técnica, além de proteger a dentina e prevenir problemas entre adesivo e cimento 

dual tem-se mostrado altamente eficiente na prevenção da sensibilidade pós-operatória, sem 

comprometer a retenção das peças cimentadas. 

 

3.10 Protocolos Clínicos 

 

3.10.1: Cerâmicas Vítreas ou Feldspáticas 

 

Todo processo de condicionamento das peças protéticas deve ser realizado 

posteriormente à prova clínica das mesmas. Caso contrário, a superfície condicionada pode 

ser alterada ou contaminada, diminuindo a força final de adesão. A única forma de 

condicionamento realizada no laboratório é o jateamento interno das peças com oxido de 

alumínio entre 50 e 100 μm, para limpeza e aumento da superfície interna de contato.  

Na figura 3.12 temos em A as próteses de cerâmica sem tratamento, em B com a 

aplicação do ácido, fase denominada condicionamento ácido e em C nota-se a superfície 

opaca pós-condicionamento ácido.  
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Figura 3 -  12 Condicionamento de cerâmica feldspática com ácido fluorídrico 10% (GARÓFALO, 2005). 

 

3.10.2: Cerâmicas aluminizadas ou de zircônia  

 

As peças confeccionadas em cerâmicas ricas em alumina ou zircônia são inertes ao 

condicionamento ácido e silanização. Microscopicamente a superfície interna destes produtos  

apresentam irregularidades capazes de promover um relativo embricamento com o agente 

cimentante (VALANDRO et al., 2016). 

 Existem, porém, alternativas para se possibilitar um ganho em adesão nesses sistemas: 

• Silicatização: Jateamento interno com partículas de óxido de alumínio revestidas por 

sílica (Rocatec, Cojet 3M Espe). Obviamente, quando utilizado, deve ser associado a agente 

cimentante e protocolo clínico adesivo. 

• Uso de adesivos (Clearfil SE Bond Primer Kuraray), Silanos (Porcelain Bond Ativator 

Kuraray) (Clear fill Silane Kit-Kuraray) e cimentos (Panavia F) que possuam em sua 

composição monômeros fosfatados, quimicamente adesivos a óxidos metálicos. Esse 

procedimento também é eficaz para as cerâmicas ricas em sílica ou vítreas, eliminando-se a 

fase de condicionamento com ácido fluorídrico (MEYER FILHO e SOUZA, 2005).  

Na figura 3.13 podemos observar a fotomicrografia de uma superfície interna de uma 

prótese preparada em alumina (PROCERA), após a aplicação desta técnica. 

 

 

A B C 

Áreas opacas após 

o condicionamento 

ácido 
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Figura 3 -  13 Fotomicrografia da superfície interna de coping de alumina PROCERA (GARÓFALO, 2005). 

 

Na figura 3.14, observa-se a sequencia para o preparo para a cimentação convencional 

de coroas PROCERA com o cimento Rely X Luting Cement 3M Espe, sendo em A as 

próteses confeccionadas, em B as superfícies internas após o ataque ácido e em C e D o 

procedimento de cimentação das coroas. 

 

 

Figura 3 -  14 Cimentação convencional de coroas PROCERA (GARÓFALO, 2005). 

 

 A inobservância das características mecânicas e adesivas de cada sistema, bem como 

das propriedades e limitações dos sistemas adesivos e cimentantes pode acarretar falhas 

precoces e frustração para profissionais e pacientes.  

 

A B 

C D 
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3.11  Interação de células com a superfície dos implantes 

 

3.11.1 Adsorção, Fixação e Adesão Celulares 

 

A adsorção celular é o processo pelo qual a célula interage com os substratos biológicos 

ou não, única e exclusivamente pela ação de forças interfaciais, eletrostáticas e brownianas 

(VAN OSS, 1990).  

O passo inicial do processo de adesão é a fixação celular, ou seja, a formação de 

interações específicas receptor-ligante. A adesão celular clássica só ocorre quando há o 

disparo de pelo menos uma cascata de sinalização que terá como objetivo algum tipo de 

regulação gênica e, eventualmente, modificação fenotípica por parte da célula em questão 

(MENEZES, 2003). 

O reconhecimento das diversas superfícies pelas células, a partir do momento em que 

ocorre a identificação do biomaterial, altera sua morfologia. Este espalhamento celular faz 

parte do processo de função da própria célula, e é responsável por sua adesão à superfície do 

implante através dos receptores transmembrana (KASEMO, 2002). 

Podemos observar na figura 3.15, uma representação esquemática da interação – 

célula/superfície de um biomaterial, onde se notam as fases de adsorção, interações 

interfaciais; adesão, interações moleculares e o espalhamento, interações mecânico/químicas, 

ações esperadas de um biomaterial. 
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Figura 3 -  15 Representação esquemática da interação - célula - superfície de um biomaterial (GIL, 2009) 

 

Em condições eletrostáticas e de tensão superficial favorável, uma célula se adsorve a 

superfície do biomaterial. Nesta, que se encontra revestida com proteínas da Matriz 

Extracelular (MEC), a célula ancora-se e passa a responder à interface MEC/biomaterial  

(GIL et al., 2009). 

 

3.11.2- Influência das superfícies do Titânio na interação celular 

 

A associação de fatores ósseo-indutores a implantes e a associação de células 

indiferenciadas a esses implantes híbridos são processos em estudos na engenharia de tecidos 

(ANSELME et al., 2000).  

O entendimento dos fenômenos de adesão celular e o conhecimento das proteínas 

envolvidas nesta adesão, como proteínas da matriz extracelular, proteínas do citoesqueleto são 

cruciais. As características da superfície do biomaterial determinam quais moléculas podem 

adsorver, ao passo que a natureza e orientação destas terão consequências diretas no 

recrutamento, ancoragem, proliferação e diferenciação das células. A ancoragem celular 

requer a presença de proteínas de ligação específicas, enquanto a proliferação e a 

diferenciação requerem fatores de crescimento e citocinas (ANSELME et al., 2000). 
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Os trabalhos tendem a ser multidisciplinares envolvendo vários ramos do conhecimento, 

como Biologia Celular, Fisiologia Celular, Implantodontia, Mecânica, Matemática e 

Engenharia de Materiais (ELIAS et al., 2005; GIL et al., 2009). Esses trabalhos relatam 

análises de comportamento in vitro e in vivo de osteoblastos quando em contato com 

diferentes superfícies de titânio. 

Os osteoblastos humanos tendem a se associar a substratos, biológicos ou não, quando 

se deparam com eles. A força e a tensão que tais células passam a exercer sobre o substrato 

podem ser transmitidas ao núcleo via proteínas intracelulares, e a ativação gênica pode 

resultar na ativação ou na inibição de respostas celulares (GIL et al., 2009).  

A mecanotransdução, fenômeno associado aos mecanismos pelos quais forças 

mecânicas são reconhecidas e traduzidas pelas células em respostas bioquímicas, se faz a 

partir de pontos de tensão isométrica denominada adesão focal (MENEZES, 2003; GIL et al., 

2009).  

Tais pontos de tensão não ocorrem aleatoriamente nas superfícies, sendo que o corpo 

celular se encontra geralmente nos vales e os prolongamentos citoplasmáticos nos picos das 

superfícies, e sugerem que a morfologia e a mecânica das superfícies de titânio atuam no 

primeiro contato com as células (GIL et al., 2009). 

A osseointegração foi definida como o contato direto, estrutural e funcional, entre o 

osso ordenado e saudável com a superfície do implante, estável e capaz de suportar as forças 

fisiológicas, em nível microscópico, apresentada na figura 3.16 pelas setas. 
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Figura 3 -  16 Osseointegração como o contato direto: ON – Osso neoformado e OP – Osso 

preexistente  (ZARB; ALBREKTSON, 1986). 

 

Superfícies modificadas em implantes dentários sugerem que há uma grande afinidade e 

aderência das células osteoblásticas a superfícies rugosas conforme figura 3.17, onde indicado 

pela seta, percebemos ancoragem dos tentáculos dos osteoblastos sobre as rugosidades da 

superfície.   

 

 

Figura 3 -  17 Osteoblasto aderido à superfície de implante rugosa (ELIAS, 2005). 
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3.12 ENSAIOS 

 

3.12.1Ensaio de Citotoxicidade  

 

Para a verificação das propriedades biológicas em superfícies, a seleção de bioensaios é 

necessária visando à detecção da atividade específica. Estes sistemas de ensaio devem ser 

reprodutíveis, sensíveis e simples.  

A efetividade de substâncias bioativas associados à matrizes e superfícies tem ampliado 

a possibilidade para obtenção de novas métodos de tratamento e  capacidade de  ativação dos 

sistemas biológicos  (FAGUNDES et al., 2012).  

A utilização de testes in vitro, por meio de ensaios de citotoxicidade celular, constitui o 

primeiro passo para a avaliação da compatibilidade biológica de uma substância ou 

tratamento e pode fornecer elementos importantes para a análise da biocompatibilidade dos 

diferentes materiais (ROGERO et al., 2003). 

Para ser aprovado no teste de citotoxicidade in vitro, um material não deve ocasionar a 

morte das células nem afetar suas funções celulares. Assim sendo, para verificar os efeitos de 

várias substâncias naturais ou sintéticas é necessário o uso de técnicas de culturas de células 

ou testes que podem detectar a ocorrência de lise das células e de outros possíveis danos 

celulares (DAGUANO et al., 2007). 

De acordo com a literatura, estudos in vitro com células mononucleares humanas, 

glóbulos brancos que possuem apenas um núcleo celular, tem sido uma ferramenta importante 

para avaliar a biocompatibilidade de materiais (SCHERER, 2011; FAGUNDES, 2012; 

REINAQUE, 2012; HARA. 2013; CORTÊS, 2013, GUIMARÃES, 2013). Entre estas células, 

os fagócitos, glóbulos brancos do sangue, que defendem o organismo humano, são 

considerados como a primeira linha celular que participam da resposta imunológica e podem 

ser ativados por um grande número de estímulos (HONÓRIO-FRANÇA et al., 2001; 

FRANÇA et al., 2011; HONORIO-FRANÇA et al., 2013).  
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A literatura relata que a citotoxicidade celular não tem sido afetada em vários sistemas e 

compravam a eficiência deste teste de citotoxicidade para materiais poliméricos. (SCHERER, 

2011; FAGUNDES, 2012; REINAQUE, 2012; HARA, 2013; GUIMARÃES, 2013).  

A avaliação da citotoxicidade, normalmente verificada pelos testes de viabilidade 

celular (ARAÚJO et al., 2008), é essencial na fase inicial de desenvolvimento de novos 

materiais,  uma vez que permite determinar informações aos possíveis danos celulares.  

As propriedades de deformação e fluidez, os materiais caracterizam-se reologicamente 

em newtonianos e não newtonianos (DARR, 1979). 

 

3.12.2 Fluidos Newtonianos 

 

Segundo a lei de Newton, os fluidos newtonianos exibem relação constante entre a 

tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento (MASSEY, 2002), a velocidade do fluxo é 

proporcional à tensão aplicada, assim sendo, a viscosidade é independente da taxa de 

cisalhamento (GALLEGOS e FRANCO, 1999; MONTEIRO, 2004; SCHRAMM, 2006; 

TADROS, 2004). A figura 3.18 demonstra a relação do comportamento de um fluido 

Newtoniano com a viscosidade e tensão de cisalhamento com a taxa de deformação à pressão 

e temperaturas constantes. 

 

 

Figura 3 -  18 Curvas de (a) viscosidade e (b) de fluxo de fluidos Newtonianos. 
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3.12.3 Fluidos não Newtonianos 

 

Nos fluidos não Newtonianos a viscosidade é dependente da taxa de cisalhamento e esta 

dependência não é linear, ou seja, há diferentes viscosidades congruentes com a variação da 

taxa de cisalhamento ou da tensão aplicada, sendo, neste caso, denominada de viscosidade 

aparente (SHIROMA, 2012).  Fatores como: estruturas da substância, tempo de repouso e 

forma de preparo, podem conduzir o quociente entre a tensão e a taxa de cisalhamento não ser 

uma constante (FERREIRA, 2008; AULTON, 2005). 

O comportamento não Newtoniano é em muitas circunstâncias averiguado no caso de 

sistemas coloidais (LESSA, 2008). A formação de uma estrutura organizada do sistema e a 

orientação de partículas assimétricas na direção do escoamento provocadas pelo gradiente de 

velocidade é importante causa do comportamento não Newtoniano (SHIROMA, 2012). 

 

3.12.4  Reologia do sangue 

 

Para o estabelecimento de um material funcional com a finalidade de administração e 

uso humano há necessidade de uma caracterização dos possíveis efeitos que este pode gerar 

quando em contato com os tecidos ou com a circulação sanguínea. Assim, outro parâmetro 

importante para verificar a biocompatibilidade de materiais para fins biológicos é a análise  

reológica do sangue, que têm se tornado fundamental para verificar as interações e possíveis 

efeitos adversos que o material funcional possa gerar no sangue. 

 Através da reologia do sangue pode se determinar a viscosidade do plasma, deformação 

dos eritrócitos, agregação eritrocitária e valor do hematócrito. A viscosidade do sangue 

envolve muitos fatores, dentre os quais à capacidade das hemácias em se deformarem e se 

adaptarem quanto ao seu diâmetro (MELARAGNO FILHO, 1995), assim como axialização 

destes nos vasos sanguíneos e o valor do hematócrito do sangue (OLIVEIRA, 2010). Outros 

componentes sanguíneos que podem ser reologicamente importantes são o fluxo sanguíneo na 

microcirculação e os leucócitos (ERNST e BERGMANN, 1989; PIAGNERELLI, 2003). 

O estudo reológico do sangue é importante para a bioengenharia. Modificações 

causadas na reologia do sangue pode se associar à vários tipos de doenças (BASKURT e 

MEISELMAN, 2003 FRANÇA et al., 2014,  SCHERER, 2011). Diversos estudos têm 



 

47 

 

relatado aumento da viscosidade do sangue em algumas doenças como o diabetes e doenças 

cardiovasculares, além da expansão da agregação de eritrócitos (CHIEN et al., 1987; 

BARNES e WILLARS, 1987, FRANÇA et al., 2014). Estas doenças que alteram os 

parâmetros reológicos do sangue podem reduzir a carga, os níveis de turbulência e os estados 

de escoamento e expor o micro vaso ao rompimento (KU, 2015). 

 

3.12.5 Citometria de Fluxo  

 

Além da reologia, a citometria de fluxo também tem se tornado uma ferramenta 

importante na caracterização de materiais funcionais (SHERER, 2011; FAGUNDES et al., 

2012; REINAQUE, 2012). 

A citometria de fluxo surgiu na década de 90 e exibiu melhorias e progressos na área de 

Ciências Biológicas. No final dos anos 50 começou a ser utilizada para contagem e análise 

das células sanguíneas, proporcionando um considerável crescimento, estimulada pelas áreas 

da imunologia e da hematologia (CÔRTE-REAL, 2002). Sua utilização generalizou–se para 

outras áreas e em diferentes células e partículas devido ao aprimoramento de citômetros, o 

descobrimento dos anticorpos monoclonais e novos fluorocromos (LOUREIRO e SANTOS, 

2004). 

É uma técnica apropriada para avaliar um grande número de células ou partículas em 

um curto período de tempo (GREEN e GRIFFIN, 1996; CIBAS, 1995; FUHR et al., 1992; 

O’LEARY, 1998). Está sendo amplamente aplicada em laboratórios de pesquisa e em 

laboratórios clínicos, pois proporciona rapidez, sensibilidade, objetividade e precisão nas 

análises (NOLAN e MANDY, 2006; QUIXABEIRA e SADDI, 2008). 

A citometria de fluxo é um método que permite a medida de características físicas e/ou 

químicas de células ou partículas biológicas, que podem ser marcadas com fluorocromos. É 

uma técnica na qual as medidas são feitas em um meio líquido, onde as células fluem uma a 

uma no sistema. 

No centro da câmara de fluxo é inserida a suspensão líquida a ser analisada com uma 

velocidade muito inferior à do fluido envolvente. Através de um fenômeno físico, 

denominado focagem hidrodinâmica, as partículas são submetidas a se movimentarem em 



 

48 

 

fluido laminar, uma a uma, no centro do fluxo. O esquema do sistema de focagem 

hidrodinâmica está apresentado na figura 3.19 (CARTER e MEYER, 1990; DEAN, 2002; 

LOUREIRO e SANTOS, 2004). 

  

Figura 3 -  19 Sistema de focagem hidrodinâmica. 

 

A amostra é envolvida por um fluido que confina as células no centro do canal de fluxo, 

onde o laser incide sobre a suspensão líquida. Modificado de DEAN (2002). 

O processo de dispersão fotônica e emissão de fluorescência acontecem, à medida que 

as células da suspensão líquida, marcadas ou não com fluorocromos, um tipo de marcador, 

são interceptadas por um feixe de luz contínuo (laser) (CÔRTE-REAL et al., 2002; DEAN, 

2002; LOUREIRO e  SANTOS, 2004). 

As lentes localizadas adjacentes à zona de interceptação (célula-laser) reúnem a luz 

dispersa e conduzem-na para os filtros fotomultiplicadores, que aumentam e transformam os 

sinais luminosos em pulsos elétricos, exibindo forma digital (transformação analógico-digital) 

em escala logarítmica ou linear. Os sinais são transmitidos para o computador, que produz os 

gráficos (citogramas em dot plot ou histogramas), utilizando programas computacionais 

exclusivos (CARTER e MEYER, 1990; ORMEROD, 1990; ORFAO, 1995; DEAN, 2002). 
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A figura 3.20, traz a representação do diagrama esquemático do citômetro de fluxo, com 

todas suas fases.  

 

Figura 3 -  20 Diagrama esquemático do citômetro de fluxo. Modificado de COON; WEINSTEIN (1991). 

 

Os critérios celulares avaliados pela técnica dividem-se em dois grupos principais:     1) 

intrínsecos: FSC-Forward Scatter que contempla o tamanho celular e SSC- Side Scatter a 

heterogeneidade interna ou a granulosidade e 2) extrínsecos: integração da influência de um 

ou mais fluorocromos adsorvidos na membrana ou no interior das células. 

Os fluorocromos utilizados na marcação celular apresentam, de maneira específica, um 

modelo espectral distinto de absorção e de emissão de luz. São usados de duas formas:      1) 

ligação covalente e não covalente do fluorocromo às moléculas que se aglomeram 

especialmente a componentes celulares e 2) fluorocromos que alteram suas propriedades em 

função do microambiente que os envolve. Os covalentes são utilizados para sinalizar 

proteínas, lipídeos ou outras moléculas biológicas (BERTHO et al., 2000). 

Os fluorocromos que se interligam não covalentemente contem composições 

moleculares especiais, ligando-se a determinados componentes celulares, como por exemplo: 

1) marcadores de DNA e RNA, sendo mais comumente utilizado o iodeto de propídeo (PI), 2) 

marcadores de potencial de membrana como a rodamina e as cianinas (BERTHO et al., 2000). 
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Marcadores fluorescentes sensíveis ao microambiente são usados para avaliar as 

características do ambiente em que estão localizados, visto que variam seu espectro de 

excitação ou emissão perante a aplicação das particularidades do microambiente que os 

envolve. Podem ser empregados para demarcação de diferentes estados funcionais celulares, 

como por exemplo: atividade enzimática, pH, potencial redox, nível de cálcio, polaridade e 

viscosidade/fluidez (REILLY e BARNETT, 2001). A disponibilidade de fluorocromos 

exclusivos e suas características são fundamentais para o avanço das aplicações em citometria 

de fluxo (BERTHO et al., 2000; REILLY e  BARNETT, 2001). 

O uso da citometria de fluxo se torna fundamental para as análises biológicas, uma vez 

que utiliza de uma tecnologia capaz de estudar várias características de uma célula ou 

partículas biológicas de forma rápida e fornece dados de diversos parâmetros. Dentro as 

aplicações biológicas este método permite gerar informações importantes sobre as funções 

celulares.  

 

3.12.6 Citocinas 

 

No caso de implantes dentários, umas das reações biológicas decorrentes é a indução de 

processos inflamatórios. A inflamação é regulada localmente e sistêmica por vários sinais 

bioquímicos. Um dos mais importantes mediadores desses sinais é uma classe de moléculas 

chamadas citocinas. As citocinas podem ser geralmente classificadas como pró ou anti-

inflamatórias. Elas permitem que o organismo responda rapidamente a um desafio através da 

coordenação de uma resposta imunológica adequada (GUEST et al., 2008). 

As principais células produtoras de citocinas são as células mononucleares presentes no 

sangue. Entre estas células destacam-se os linfócitos. Sobre as bases de produção de citocinas, 

os linfócitos T foram classificados inicialmente em duas populações: padrão de produção T 

“helper” 1 ( Th1) e padrão de produção T “helper”  2 (Th2). As células Th1 atuam na 

imunidade mediada por células, promovem a inflamação, citotoxicidade e são responsáveis 

pela hipersensibilidade tardia, enquanto as células Th2 atuam na imunidade humoral e fazem 

regulação das ações inflamatórias de Th1 (RENGARAJAN, 2000). Outros perfis de citocinas 

também têm sido descritos para os linfócitos T CD4
+
, entre estes o Th17 (REINHARDT, 

2006). 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, tipo corte transversal com abordagem de natureza 

qualitativa e quantitativa. Ocorre através de um protocolo de pesquisa incluindo pacientes 

após idealização do trabalho. 

  

4.2 Materiais 

 

Foram preparadas 300 amostras de superfícies de próteses sobre implantes, divididas 

em seis grupos, com 50 unidades de amostras em cada. Grupo 1: amostras de porcelana, sem 

tratamento com ácido fosfórico a 37%; Grupo 2: amostras de metal, sem tratamento com 

ácido fosfórico a 37%; Grupo 3: amostras de porcelana com tratamento ácido fosfórico a 37% 

por 30 segundos; Grupo 4: amostras de metal com tratamento ácido fosfórico a 37% por 30 

segundos. Grupo 5: amostras de porcelana com tratamento com ácido fosfórico a 37% por 60 

segundos; Grupo 6: amostras de metal com tratamento com ácido fosfórico a 37% por 60 

segundos.  

 

4.3 – Tratamentos das amostras com ácido fosfórico 

 

Para efeito do tratamento foi considerado a superfície interna das próteses sobre 

implante e externa do metal do implante. A concentração de ácido fosfórico utilizado foi de 

37% e os tratamentos foram realizados em dois tempos, 30 segundos e 60 segundos. Um 

controle também foi realizado sem o tratamento com ácido fosfórico.  

Todas as amostras, com ou sem tratamento com ácido fosfórico foram cimentadas com 

cimento fosfato de zinco da SSWYTE@. 
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As amostras de porcelana foram preparadas em formato de dentes, tendo sua superfície 

interna recebido ataque ácido, com ácido fosfórico a 37% por 60 seg., deixando uma área sem 

contato com o ácido para indicar a diferença, por opacidade, da área tratada e da área não 

tratada, mostrada pela seta amarela na figura 4.1 e 4.2. 

 

 

           Porcelana:  

 

 

 

Metal: 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 1 Aspecto visual das amostras sem tratamento com ácido fosfórico. 
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As amostras de porcelana com tratamento com ácido fosfórico por 30 segundos (grupo 

3) e as amostras de metal  com tratamento com ácido fosfórico por 30 segundo (grupo 4) 

estão representadas na figura 4.2. 

 

Porcelana:  

  

 

 

 

 

 

     Metal: 

 

 

 

Figura 4 - 2 Aspecto visual das amostras com ataque ácido fosfórico durante 30 segundos. 
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As amostras de porcelana com tratamento com ácido fosfórico por 60 segundos (grupo 

5) e as amostras de metal  com tratamento com ácido fosfórico por 60 segundo (grupo 6) 

estão representadas na figura 4.3. 

 

Porcelana: 

 

 

 

 

 

Metal: 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 3 Aspecto visual das amostras com ataque ácido fosfórico durante 60 segundos. 

 

Como sugere nas figuras ocorre uma perda de nitidez das cores em função da ação do 

ácido fosfórico sobre as superfícies onde ele é colocado. Veremos agora como ocorre o 

preparo real das amostras objeto dos estudos que fizemos. 
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4.3.1  Preparo das amostras: 

 

As amostras de porcelana foram preparadas em formato de dentes, tendo sua superfície 

interna recebido ataque ácido, com ácido fosfórico a 37% por 60 seg, deixando uma área sem 

contato com o ácido para indicar a diferença, por opacidade, da área tratada e da área não 

tratada, mostrada pela seta amarela na figura 4.4 e 4.5. 

 

 

  

Figura 4 - 4 Dente construído em porcelana para ser cimentado sobre o metal 

 

 

 

Figura 4 - 5 Dente construído em porcelana para ser cimentado sobre o metal 
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A Figura 4.6 mostra o preparo da superfície de um metal usado para implante de uso 

odontológico.  

 

 

Figura 4 - 6 Barra metal para ser preparada para receber a cimentação da prótese em porcelana 

 

A figura 4.7 tendo a superfície interna do metal recebido ataque ácido, com ácido 

fosfórico a 37% por 60 seg, deixando uma área sem contato com o ácido para indicar a 

diferença, por opacidade, da área tratada e da área não tratada, para ser cimentado contra a 

face preparada da porcelana assinalada por uma seta branca. 

 

 

Figura 4 - 7 Barra metal preparada para receber a cimentação da prótese em porcelana 
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4.4 Cimentação: 

 

 Os procedimentos de cimentação seguiram as orientações do fabricante, como rotina 

nos casos de cimentação de próteses sobre implantes de uso odontológicos que usam cimento 

fosfato de zinco. A figura 4.8 mostra em A o vidro com o líquido do cimento e o pote com o 

pó em B.  

 

 

Figura 4 - 8 Cimento fosfato de zinco 

 

As características e composição do material estão apresentadas na figura 4.9, trazendo a 

marca comercial, característica de polimerização, indicações e o fabricante do cimento 

utilizado nesta pesquisa: 

 Fosfato de zinco ( SSWHYTE) 

 
Imagem comercial 

 
Características Polimerização química. 
Indicações • Fixação de incrustações, coroas e 

pontes; 

• Forração de cavidades; 

• Restaurações dentárias provisórias. 
Fabricante: SSWHYTE 

 

Figura 4 - 9 imagem do cimento usado no experimento 
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4.5 Preparação: 

 

A figura 4.10 mostra a proporção pó-liquido do cimento fosfato de zinco usado para 

cimentação de próteses de uso odontológico, sob uma placa de vidro (a) e espátula de aço (b). 

A foto da direita mostra o cimento espatulado, sobre uma placa de vidro após a mistura de pó 

liquido.  

   

Figura 4 - 10 Preparação do cimento para cimentação da prótese sobre implantes 

 

A figura 4.11 mostra a peça de cerâmica (a) cimentada sobre a barra de metal (b), com 

excesso de cimento (c), simulando uma adesão como na boca.  

 

 

Figura 4 - 11 Procedimento da cimentação realizado 

 

 

b 

a 
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4.6 Caracterização das Superfícies dos Implantes  

 

Utilizando da microscopia eletrônica de varredura (MEV) objetiva-se mapear a 

superfície interna da prótese sobre implante com e sem cimentação para entender a influência 

do preparo da mesma com o tratamento com ácido fosfórico na fixação da prótese. O aparelho 

usado para análise das amostras esta no NanoLab, da Redemat na UFOP, apresentado nas 

fotos da figura 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - 12 Imagem do Microscópio eletrônico de varredura TESCAN 

 

As amostras foram confeccionadas obedecendo as medidas do porta amostra, ou seja 2 

cm, composta por uma barra de metal de 1,0 cm e uma parte de cerâmica de 1,0 cm com uma 

área de cimentação de 0,5 cm comum, obedecendo o tempo de 30 min de presa do cimento 

fosfato de zinco. Análise das amostras foi superficial e registrada em fotomicrografias. 
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5. BIOENSAIOS 

 

5.1 Caracterização Reológica 

 

Os parâmetros reológicos foram medidos no reômetro de modelo: Modular Compact 

Rheometer - MCR 102 (Anton Paar® GmbH, Ostfildern, Germany) acoplado ao Software 

Rheoplus V3.61, com controle permanente do gap de medição com suporte TruGap™ em 

0,099 mm, célula de medição Toolmaster™ CP 50 e controle preciso da temperatura com 

recurso T-Ready™,este aparelho se encontra no Laboratório de Imunomodulação da UFMT-

Araguaia-MT.  

Para os ensaios foram colocados 650 µL da amostra sobre a superfície da placa de 

leitura, sendo removido o excesso de amostra. 

As curvas de fluxo e viscosidade a tensão de cisalhamento (τ), foi determinada a 

variação de 0 a 5 Pa para curva ascendente e de 5 a 0 Pa para a curva descendente, sendo 

assim possível determinar a área de histerese, que representa os níveis de diferença entre a 

curva ascendente e a descendente. Para fluidos newtonianos o valor da área de histerese é 

entre 0 e ± 1 Pa.s, um valor menor que -1 Pa.s indica um fluxo não-newtoniano, com 

tixotropia e valores maiores que +1 Pa.s indicam fluxo não-newtoniano com tixotropia do tipo 

pseudoplástico.  

Os ensaios das curvas de fluxo e viscosidade em relação à tensão de cisalhamento foram 

realizados em temperatura constante de 37°C, e a presença de tixotropia é um indicativo da 

característica de não linearidade na curva de viscosidade. 

Na figura 5.1 a foto do reômetro modular, MCR 102, usado para os testes deste 

trabalho.  
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Figura 5 - 1  Reômetro  Modular Compact Rheometer – MCR 102 

 

5.2  Separação das células do sangue 

 

As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa (aproximadamente 5 mL) e 

colocadas em tubos com EDTA(ácido etilenodiamino tetra-acético) como anticoagulante. A 

seguir foi realizada a separação das populações celulares por gradiente de densidade com 

Ficoll-Paque (Pharmacia Upsala-Suécia) centrifugadas durante 40 minutos a 1500 rpm em 

temperatura ambiente. O anel enriquecido de células mononucleares (MN) foi retirado e 

lavado por duas vezes com 3ml de PBS. Em seguida retirou-se o sobrenadante e acrescentou-

se 1ml de PBS(fluido corporal simulado) e as células foram contadas em câmera de Neubauer 

e as concentrações celulares ajustadas para 2x10
6
 células/ml. 

 O Esquema sintético apresentado na figura 5.2 retrata todo este procedimento, 

ilustrando a separação das células do sangue. 
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Figura 5 - 2 Esquema de captação e separação das células do sangue. 

 

 

A seguir as células foram subcultivadas em meio RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute) acrescido 10% soro bovino fetal em placas com 24 orifícios, na presença de 50 μl do 

liquido usado para lavar as superfícies não tratada com ácido, de superfície tratada com ácido 

e das superfícies de cimento, durante 24 horas a 5% de CO2 e temperatura de 37 ºC. Um 

controle foi realizado utilizando células mononucleares; MN (2 x 10
6
 células/mL) na ausência 

de tratamento e subcultivadas utilizando o mesmo protocolo descrito acima. 

Após este período as células MN do sangue foram lavadas duas vezes e submetidas aos 

ensaios de citotoxicidade celular e o sobrenadante de cultura utilizado para quantificação de 

citocinas pelo ensaio de citometria de fluxo.  
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5.3 Citotoxidade Celular  

 

Foi utilizado o método colorimétrico3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il) 2,5-Difenil Brometo de 

Tetrazoilium (MTT) descrito por MOSMANN (1983) que consiste em medir indiretamente a 

viabilidade celular pela atividade enzimática mitocondrial das células vivas.  

As células mononucleares foram distribuídas nos poços da placa com seus respectivos 

estímulos e levadas a estufa umidificada contendo 95% de ar e 5% de CO2 a 37°C durante 

24h. Após o período de incubação, realizou-se a retirada do sobrenadante de cada poço, 

posteriormente foi adicionado aos poços de cultivo celular, 40 μL de MTT na concentração de 

5mg. mL-1 e 360 μL de meio de cultura completo.  

A placa foi então incubada por mais 3 horas na mesma estufa umidificada. Após este 

período, foi realizado o descarte do sobrenadante e adicionado 150 μL de DMSO 

(Dimetilsulfóxido) para solubilização dos cristais de Formazan. A quantificação da densidade 

óptica foi medida em espectrofotômetro de placas, este aparelho se encontra disponível para 

uso no Laboratório de Imunologia da Relação Materno-Infantil-UFMT-Barra do Garças-MT, 

utilizando-se o filtro de interferência no intervalo entre 492-630 nm. 

Na figura 5.3 apresenta a foto do espectrofotômetro de placas do laboratório de 

bioensaios da UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso) campus Araguaia. 

  

 

 
Figura 5 - 3 Espectrofotômetro de Placas. 
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5.4 Quantificação das citocinas por ensaios de Citometria de Fluxo 

 

As concentrações de citocinas IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, TNF-α e IFN-γ, presentes 

no sobrenadante de culturas de células MN foram avaliadas pelo Kit “Cytometric Bead 

Array” (CBA, BD Bioscience, USA). As análises dessas citocinas foram realizadas por 

citometria de fluxo (FACSCalibur, BD Bioscience, USA). Este aparelho se encontra 

disponível para uso no Laboratório de Imunologia da Relação Materno-Infantil-UFMT-Barra 

do Garças-MT. 

Os dados foram analisados com o software FCAP Array e os resultados foram expressos 

em picogramas por decilitros (pg/dl). 

 

 

 

Figura 5 - 4 Citômetro de Fluxo 

 

5.5 Análise estatística. 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o teste de Análise de Variância 

(ANOVA), seguido pelo teste de comparações múltiplas, teste de Bonferroni. Para as análises 

de correlação entre as citocinas utilizou-se o teste de correlação linear de Pearson. As 

estatísticas foram consideradas significativas quando o valor de p (nível descritivo do teste 

e/ou probabilidade de significância) for menor que 0.05 (p<0.05).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1- Amostras: 

 

Após o tratamento das amostras com aplicação de ácido fosfórico a 37%, por 60seg, 

observaram-se alterações na superfície da prótese em função do tempo. A exposição ao ácido 

fosfórico deixou a superfície mais opaca.  Assim, estas superfícies foram avaliadas em 

microscopia eletrônica de varredura e em micro tomografia.  

 

6.1.1 – Tratamentos das amostras com ácido fosfórico  

 

Na figura 6.1 estão apresentadas as diferenças entre as amostras sem ataque na 

superfície interna das próteses sobre implantes e na superfície externa do implante, na 

presença ou ausência de tratamento com ácido fosfórico. 

O que se observa é que as superfícies tanto da porcelana como do metal antes do 

tratamento com ácido fosfórico a 37%, sugerem ser mais lisas e consequentemente mais 

homogêneas (A), quando as mesmas superfícies são expostas ao tratamento com ácido 

fosfórico a 37% por 30 seg, as características das superfícies vão se tornando opacas e 

consequentemente menos brilhantes(B), contudo as imagens em (C), após as superfícies 

serem expostas ao tratamento com ácido fosfórico a 37%, por 60 seg, objeto deste estudo, as 

superfícies apresentam muito mais opacas e menos brilhantes, sugerindo que quanto maior a 

exposição ao ácido maior as alterações em sua estrutura.   

Observa-se que após 60 segundos de tratamento com ácido fosfórico as superfícies tanto 

de porcelana como de metal apresentam-se alteradas, conforme sinalizado por setas na figura 

6.1. 
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Abaixo, a figura 6.1, com a representação citada anteriormente: 

 

    A 

       B 

                        C  

Figura 6 - 1 Aspecto visual das amostras de Porcelana e Metal sem tratamento com ataque ácido fosfórico (A), 

com tratamento com ácido fosfórico 30 segundos (B) e com tratamento com ácido fosfórico 60 segundos (C). 

 

       PORCELANA METAL 
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6.1.2- Caracterizações das Superfícies dos Implantes  

 

Para mapear a superfície interna da prótese sobre implante com e sem cimentação, e 

para avaliar a influência do preparo da mesma com o tratamento com ácido fosfórico na 

fixação da prótese a luz da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

A Análise de MEV revelou que as superfícies tanto do metal do implante como da 

porcelana tiveram alterações consideráveis em sua superfície, como pode ser observado pelo 

aumento dos poros onde o ácido atuou. O desarranjo causado pelo ácido fosfórico nas 

superfícies sugere aumento da porosidade, e ampliação da área de contato do cimento fixador 

e favoreceu o embricamento do cimento, podendo aumentar com isso, a fixação da prótese 

sobre o implante. 

Na figura 6.2, na página seguinte, estão apresentadas as análises das superfícies de 

porcelana não tratadas pelo ácido fosfórico a 37%, no microscópio eletrônico de varredura. 

Sugere-se uma superfície com porosidades acentuadas. 
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Figura 6 - 2 Micrografia de MEV da superfície de porcelana sem tratamento com ácido fosfórico. Aumento 

100X (A);  500X (B) e 1000X (C) 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Na figura 6.3 estão apresentadas as análises das superfícies de porcelana tratadas pelo 

ácido fosfórico durante 30 segundo, no microscópio eletrônico de varredura. Sugere-se 

aumento das porosidades na superfície após o tratamento com ácido fosfórico em 30 

segundos. 

 

 

 

 

Figura 6 - 3 Micrografia de MEV da superfície de porcelana  tratadas com ácido fosfórico durante 30 segundos. 

Aumento 100X (A);  500X (B) e 1000X (C) 

A 

B 

C 
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Na figura 6.4 estão apresentadas as análises das superfícies de porcelana tratadas pelo 

ácido fosfórico durante 60 segundo, no microscópio eletrônico de varredura. Sugere-se 

aumento de porosidade e ampliação da área de contato e formação de placas cobrindo a 

superfície após 60 segundos de tratamento com o ácido fosfórico. 

 

 

   

   

                      

Figura 6 - 4 Micrografia de MEV da superfície de porcelana tratadas com ácido fosfórico durante 60 segundos. 

Aumento 100X (A);  500X (B) e 1000X (C) 

A 

B 

C 
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Na figura 6.5 estão apresentadas as análises das superfícies de metal não tratadas pelo 

ácido fosfórico no microscópio eletrônico de varredura. Sugere-se uma superfície com 

porosidades características de metal. 

 

 

 

 

Figura 6 - 5 Micrografia de MEV da superfície de metal sem tratamento com ácido fosfórico. Aumento 100X 

(A);  500X (B) e 1000X (C) 

 

A 

B 

C 
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Na figura 6.6 estão apresentadas as análises das superfícies de metal tratadas pelo ácido 

fosfórico durante 30 segundo, no microscópio eletrônico de varredura. Sugere-se que o ácido 

fosfórico modificou estruturalmente as porosidades na superfície após 30 segundos de 

exposição. 

 

  

     

     

Figura 6 - 6 Micrografia de MEV da superfície de metal tratadas com ácido fosfórico durante 30 segundos. 

Aumento 100X (A); 500X (B) e 1000X (C). 

 

A 

B 

C 
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As análises no microscópio eletrônico de varredura das superfícies de metal após 

tratamento pelo ácido fosfórico durante 60 segundo estão apresentadas na figura 6.7. Nesta 

sugere-se modificações de porosidade, com ampliação da área de contato e presença de placas 

cobrindo a superfície, após 60 segundos de tratamento com o ácido fosfórico. 

 

 

 

 

Figura 6 - 7 Micrografia de MEV da superfície de metal tratadas com ácido fosfórico após 60 segundos. 

Aumento 100X (A); 500X (B) e 1000X (C). 

A 

B 

C 
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A figura 6.8 apresenta microfotografias das superfícies tratadas e sem tratamentos de 

metais e de porcelanas com ácido fosfórico. Estas sugerem que tanto no metal como na 

porcelana o tratamento foi eficaz aumentando a área para contato com o cimento, podendo 

melhorar a fixação ao conjunto prótese implante. 

 

Porcelana: 

                           

 

  

 

 

A 

B 

C 
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Metais: 

               

  

  

Figura 6 - 8 Micrografia de MEV das superfícies de metal e porcelana; em A sem tratamento, em B tratadas com 

ácido fosfórico após 30 segundos e em C tratadas com ácido fosfórico após 60 segundos em aumento de 1000X. 

 

 

 

B 

C

 A  

A 
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6.2 Resultados de Bioensaios 

 

6.2.1 Teste de Citotoxicidade 

 

 Na figura 6.9 está apresentada índice de viabilidade (%) de células mononucleares em 

presença dos diferentes tratamentos. Observa-se que, independente do tipo de tratamento não 

houve toxicidade em células mononucleares do sangue humano, evidenciado pelos altos 

índices de viabilidade celular. 

 

 

Figura 6 - 9 Índice de viabilidade celular das células MN incubadas com diferentes materiais. 

 

A análise das células Mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de 

superfície sem tratamento com ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido 

(SCTA) e de superfície com cimento (SC). Os resultados representam a média e desvio 

padrão de 06 repetições com células do sangue de diferentes indivíduos. P> 0.05. 
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6.2.2 Análise reológica 

 

Curva de Fluxo 

 

Na figura 6.10 estão apresentadas as curvas de fluxo do líquido que lavou as diferentes 

superfícies, tanto do metal como da porcelana, na presença de sangue humano. Independente 

do tipo de tratamento, as curvas de fluxo do sangue foram similares (p>0,05). 

 

Figura 6 - 10 Curva de fluxo do sangue normal (SN) e do sangue na presença de diferentes tratamentos. Os 

resultados representam a média de seis experimentos com indivíduos diferentes. 

Na tabela 6.1, podemos observar que a Taxa de Cisalhamento do sangue humano na 

presença de superfície de implantes de uso odontológico com diferentes tratamentos.  

 

Tabela 6. 1 Taxa de Cisalhamento do sangue humano na presença de superfície de   implantes com diferentes 

tratamentos. 

 

 

Tratamento Taxa de cisalhamento Média Valor de p 

Sangue 1037,78 1/s 0,0710 

Superfície do Implante  914,71 1/s 0,2634 

Superfície do Implante + Ácido 

fosfórico 

 

974,69 1/s 

 

0,2076 

Cimento 1143,76 1/s 0,2952 
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As curvas de viscosidade do sangue humano na presença dos diferentes superfícies 

estão apresentadas na figura 6.11. Não houve diferenças entre a viscosidade do sangue não 

tratado quando comparado ao sangue com os diferentes tratamentos (p>0,05). 

 

Figura 6 - 11 Curva de viscosidade em relação à taxa de cisalhamento do sangue humano na presença dos 

diferentes tratamentos.  

 

Na tabela 6.2, podemos observar a viscosidade do sangue humano na presença de 

superfície de implantes com diferentes tratamentos. 

 

Tabela 6. 2 Viscosidade do sangue humano na presença de superfície de implantes com diferentes 

tratamentos. 

Tratamento Viscosidade Média Valor de p 

Sangue 0.0035 Pa·s 0,6901 

Superfície do Implante  0.0038 Pa·s 0,5405 

Superfície do Implante + 

Ácido fosfórico 

 

0.0038 Pa·s 

 

0,6485 

Cimento 0.0033 Pa·s 0,5857 
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Citometria de Fluxo – Quantificação de Citocinas 

 

Na figura 6.12 estão representados os resultados da concentração de IL-2 no 

sobrenadante de cultura de células mononucleares incubadas com as diferentes superfícies. 

Observa-se que houve aumento de liberação de IL-2 quando as células foram incubadas com a 

superfície tratada com ácido. 

 

 

 

Figura 6 - 12 Concentração de IL-2 em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  

 * indica diferenças estatísticas (p<0.05) entre o controle (espontâneo) e os grupos tratados. 

* 
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 A concentração de IL-4 no sobrenadante de cultura de células mononucleares 

incubadas com as diferentes superfícies estão apresentados na figura 6.13. Houve maior 

concentração de IL-4 quando as células foram incubadas com a superfície tratada com ácido. 

Não houve diferenças significativas entre a liberação de IL-4 pelas células do grupo controle e 

os demais tratamentos. 

 

 

Figura 6 - 13 Concentração de IL-4 em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  

*indica diferenças estatísticas (p<0.05) entre o controle (espontâneo) e os grupos tratados. 

 

* 
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Na figura 6.14 está representada a concentração de IL-6 no sobrenadante de cultura de 

células mononucleares incubadas com as diferentes superfícies. Observa-se que houve 

aumento de liberação de IL-6 quando as células mononucleares foram incubadas com a 

superfície tratada com ácido. Os tratamentos com a superfície sem ácido e com cimentou não 

alterou a liberação desta citocinas pelas células mononucleares em cultura. 

 

 

Figura 6 - 14 Concentração de IL-6 em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  

*indica diferenças estatísticas (p<0.05) entre o controle (espontâneo) e os grupos 

tratados. 

 

 

* 
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A concentração de IL-10 no sobrenadante de cultura de células mononucleares 

incubadas com as diferentes superfícies está apresentada na figura 6.15. A incubação das 

células com a superfície tratada com ácido aumentou a liberação de IL-10 no sobrenadante de 

cultura. Não houve diferenças significativas entre a liberação de IL-10 pelas células do grupo 

controle e os demais tratamentos. 

 

 

 

Figura 6 - 15 Concentração de IL-10 em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  

 

 *indica diferenças estatísticas (p<0.05) entre o controle (espontâneo) e os grupos 

tratados. 

 

* 
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Na figura 6.16 está representada a concentração de IL-17 no sobrenadante de cultura de 

células mononucleares incubadas com as diferentes superfícies. Observa-se que houve altas 

concentrações de IL-17 em cultura de células mononucleares incubadas com os diferentes 

tratamentos, mas não houve diferenças entre os diferentes tratamentos. 

 

 

 

Figura 6 - 16 Concentração de IL-17 em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  
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Na figura 6.17 está representada a concentração de TNF-α no sobrenadante de cultura 

de células mononucleares incubadas com as diferentes superfícies. Observa-se que houve 

aumento de liberação de TNF-α quando as células mononucleares foram incubadas com a 

superfície tratada com ácido e com o cimento. As maiores concentrações de TNF-α foram 

observadas em sobrenadantes de células incubadas com superfície tratadas com ácido. Os 

tratamentos com a superfície sem ácido não alterou a liberação desta citocinas pelas células 

mononucleares em cultura. 

  

Figura 6 - 17 Concentração de TNF-α  em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  

 

*indica diferenças (p<0.05) entre o controle (espontâneo) e os grupos tratados. †indica 

diferenças p<0.05) entre o grupo tratado com ácido (SCTA) e o grupo tratado com cimento 

(SC). 

 

* 

*† 
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Na figura 6.18 está representada a concentração de IFN-γ no sobrenadante de cultura de 

células mononucleares incubadas com as diferentes superfícies. Observa-se que, independente 

do tipo de tratamento, não houve diferenças na concentração de IFN-γ em cultura de células 

mononucleares. 

  

 

Figura 6 - 18 Concentração de IFN-γ em pg/mL  

 

Ressalva-se que esta concentração esta em relação ao sobrenadante de cultura de células 

mononucleares (espontâneo) ou de células na presença de superfície sem tratamento com 

ácido (SSTA), de superfície com tratamento com ácido (SCTA) e de superfície com cimento 

(SC).  
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Quando as células foram colocadas em contato com a superficie tratada e com cimento, 

observou-se que houve correlação entre a concentração das citocinas IL-10 e IL-2. As demais 

citocinas, não apresentaram correlação entre suas concentrações no sobernadante e a 

concentração de IL-10.  

Na tabela 6.3, estão apresentados os testes de correlação entre as concentrações de IL-

10 e das demais citocinas avaliados no sobrenadante da cultura de células mononucleares na 

presença de superfície tratada com ácido e superfície de cimento. Houve correlação positiva, 

entre a concentração de IL-10 e IL -2 e IL-10 e IL-4, presentes no sobrenadante de cultura, 

quando as células foram incubadas com superfície tratada com ácido. 

 

Tabela 6. 3 Correlação da concentração de IL-10 com a concentração das demais citocinas em sobrenadante de 

cultura incubados com superfícies  tratadas com ácido fosfórico a 37% 

IL-10 *R
 
(Coeficiente de 

correlação de Pearson) 
P 

Tratamento com ácido   

IL-2, pg/mL 0.8025 0.0063 

IL-4, pg/mL 0.864 0.0121 

IL-6, pg/mL -0.4746 0.2819 

IL-17, pg/mL 0.2832 0.7168 

TNF-α, pg/mL 0.5373 0.2135 

IFN-γ, p/mL 0.8607 0.1393 

Cimento   

IL-2, pg/mL 0.7348 0.0461 

IL-4, pg/mL 0.4403 0.3822 

IL-6, pg/mL -0.1186 0.823 

IL-17, pg/mL 0.6859 0.1325 

TNF-α, pg/mL -0.4179 0.4097 

IFN-γ, p/mL -0.5307 0.4693 
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7. DISCUSSÃO 

 

A necessidade de evolução dos tratamentos odontológicos para suprir as ausências 

dentárias estimulou os estudos em busca da confecção de próteses que necessitam de ter um 

sistema de retenção, que proporcione retenção e estabilidade do elemento protético, o que 

permite ao paciente o seu uso com funcionalidade e estética. 

O tratamento das superfícies internas das próteses sobre implantes pode influenciar 

diretamente as propriedades físicas e mecânicas do conjunto prótese/implante, culminando 

com uma linha de cimentação reduzida e com uma melhor fixação das próteses sobre 

implantes de uso odontológico. 

Neste estudo inferiu-se que superfícies de implantes tratadas com ácido fosfórico 

sofrem modificações estruturais que podem influenciar no sucesso do implante e aumentar a 

produção de citocinas quando em contato com células sanguíneas. 

Os diferentes pré-tratamentos de superfície (químico, mecânico ou ambos) para as 

superfícies que compõem a linha de cimentação são propostos pela literatura (ABOUSHELIB 

et al., 2008, 2009, 2010; AMARAL et al., 2014; BOTTINO et al., 2014; CATTEL et al., 

2009; KITAYAMA et al., 2009; LOHBAUER et al., 2008; NTALA et al., 2010, RIPPE et al., 

2014).  

Estudos sobre a resistência de coroas cimentadas com diferentes rugosidades após 

tratamento com óxido de alumínio revelaram que coroas cimentadas sobre as superfícies lisas 

apresentaram menor resistência a tração quando comparadas as superfícies com os sulcos e 

rugosidades e que a topografia do pilar protético pode gerar aumento da resistência em coroas 

cimentadas após tratamentos com ácidos (CAMPOS et al., 2010).  

Neste estudo, a exposição de superfícies de implantes ao ácido fosfórico deixou a 

superfície de metal mais opaca e sugere que ocorreram mais porosidades. Estes dados 

sugerem que o tratamento da superfície que com ácido fosfórico pode aumentar a resistência 

de deslocamento do implante e que a solução ácida pode limpar a superfície e criar 

microrrugosidades na superfície, melhorando a adesão ao cimento. 

Cabe ressaltar ainda que o pré-tratamento da superfície potencializa a retenção das 

coroas ao implante de uso odontológico. Assim, o preparo das superfícies que ficaram em 

contato com o cimento fosfato de zinco pode resultar em valores de força retentivas 

significativamente maiores quando comparado ao não tratamento de superfície. 
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Quanto ao tempo de exposição ao ataque ácido percebe-se melhor resultado com a 

aplicação de 60 segundos, sendo assim, os estudos biológicos foram conduzidos somente com 

este tempo de exposição.  

No acompanhamento clínico de pacientes reabilitados com próteses cimentadas e 

parafusadas sobre implantes revelou o sucesso clínico e protético destes tipos de próteses. A 

taxa de sucesso dos tratamentos foi de 96,4%, sem apresentar diferenças entre os pacientes 

reabilitados com próteses cimentadas e os pacientes reabilitados com próteses parafusadas 

(SHERIF et al., 2011).  

Por outro lado, estudos relatam complicações clínicas associadas às próteses cimentadas 

sobre implantes de uso odontológico, sendo necessários controles clínicos rigorosos, para 

verificar alterações no tecido peri implantar (PAULETTO et al., 1999). 

Trabalhos têm relatado casos de complicações clínicas associadas às próteses 

cimentadas sobre implantes de uso odontológico. Para eles o principal fator causador dos 

problemas observados é o excesso de cimento e sugerem que são necessários controles 

clínicos rigorosos, para que se possa examinar as alterações no tecido peri implantar no seu 

início e atuar rapidamente para evitar uma complicação (PAULETTO et al., 1999). 

Dentre as complicações, estão os processos inflamatórios, as alterações no fluxo 

sanguíneo das células sanguíneas que podem ser determinantes para o sucesso do implante. O 

fluxo macro e microvascular são determinados pela viscosidade do sangue total, esta por sua 

vez, é influenciada principalmente por processos inflamatórios (POP, 2013). O aumento da 

viscosidade está diretamente associado ao aumento da resistência ao fluxo sanguíneo e a 

tensão das taxas de cisalhamento na parede vascular (YEOM, 2014).  

Alterações reológicas apresentam funções importantes (PIPE, 2009), e mudanças em 

células e no sistema de micro e macrocirculação varia de acordo com a taxa de cisalhamento 

(PIAGNERELLI, 2003).  

A caracterização das mudanças reológicas e estruturais na superfície de implantes 

tratados com ácido fosfórico e na presença do cimento foi realizada por meio da reometria. Os 

estudos das variáveis testadas, ou seja, as curvas de fluxo do sangue normal tratado ou não na 

presença das diferentes superfícies não apresentaram diferenças em relação às propriedades 

reológicas. A integridade estrutural e a não deformação das células são significativas durante 

o fluxo sanguíneo no que diz respeito às taxas de viscosidade (MOHANDAS e CHASIS, 

1993). 



 

89 

 

No presente estudo, o pré-tratamento da superfície interna da coroa a ser cimentada 

sobre um implante com ácido fosfórico quando em presença do sangue total não alterou o 

fluxo e a viscosidade sanguínea, sugerindo que o tratamento não interfere com componentes 

presentes no sangue e que o tratamento da superfície de implante, quando em presença de 

sangue, exibe comportamento reológico biocompatível e que as interações com os tipos 

celulares são homogêneas em relação à atividade funcional. 

Por outro lado, o sucesso de implantes depende de interações biológicas localizadas em 

tecidos adjacentes ao implante. A utilização de testes in vitro, através de ensaios de 

viabilidade celular, tem sido uma alternativa para a avaliação da compatibilidade biológica de 

uma substância/material e pode fornecer elementos importantes para a análise da 

biocompatibilidade dos implantes (ROGERO et al., 2003). 

Neste estudo optou-se por avaliar a viabilidade de célula quando em contato com 

superfícies de implantes tratadas com ácido e na presença do cimento. Assim, o índice de 

viabilidade das células sanguíneas na presença das superfícies tratadas ou não, não apresentou 

alteração. Trabalhos na literatura relacionam a viabilidade celular com a atividade funcional 

de células. Vários candidatos a materiais funcionais foram avaliados na busca de avaliar a 

biocompatibilidade dos materiais e suas interações com células humanas (SCHERER, 2011; 

REINAQUE, 2012; FAGUNDES et al., 2012; HARA et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2013; 

FRANÇA et al., 2016; HONORIO-FRANÇA et al., 2016). 

Estes dados sugerem que a interação das superfícies de metal tratadas com ácido e 

cimento podem ser considerados como um material com baixa toxicidade celular, podendo ser 

utilizado para melhorar as próteses implanto cimentadas. 

A utilização de métodos diferenciados para melhorar a adesão da fixação celular dos 

implantes também depende da adsorção celular que é um processo pelo qual a célula interage 

intimamente com os substratos biológicos (VAN OSS, 1990), bem como de proteínas 

envolvidas na adesão, na proliferação e na diferenciação (ANSELME, 2000).  

As citocinas são proteínas com capacidade de estimular a proliferação e diferenciação 

celular podendo ter atividade pró ou anti-inflamatório (GUEST et al., 2008). Neste estudo, a 

interação de células mononucleares do sangue com as superfícies de implante tratada com 

ácido fosfórico e com cimento revelou aumento destas proteínas em sobrenadante de cultura 

após 24 horas. 
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Citocinas são produzidas por várias populações celulares, mas as principais células 

produtoras são as mononucleares como macrófagos e linfócitos T auxiliares (helper) 

(GUEST. 2008). As células linfócitos T helper (Th) foram definidas de acordo com o perfil de 

citocinas que produzem e divididas em Th1, Th2, Th17 e células-T regulatória (ZHANG, 

2007).  

As células Th1 secretam mediadores inflamatórios como citocinas com atividade pró-

inflamatórias como as Interleucina-2 (IL-2), interferon gama (IFN-γ) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α), enquanto as células Th2 secretam citocinas anti-inflamatórias, como 

IL-4, IL-10 e IL-13 (WAISMAN, 2011).  

Neste estudo houve aumento de IL-2 em sobrenadante de cultura de células 

mononucleares que foram incubadas com superfícies de implante tratadas com ácido. 

Considerando que a IL-2 é um dos principais fatores de proliferação celular, o aumento desta 

citocinas nestas culturas sugere que o tratamento das superfícies além de proporcionar maior 

rugosidade nos implantes favorecendo sua fixação, também pode auxiliar em processos 

biológicos na aceitação do implante. 

Além da IL-2, também houve aumento de IL-4, TNF-α and IL-6 em cultura de células 

mononucleares e superfície de implantes tratadas com ácido. A IL-4 é um fator dominante na 

promoção de crescimento e diferenciação de linfócitos T, especialmente para o subtipo Th2 e 

inibe diretamente o desenvolvimento de células Th1 (O'GARRA, ARAI, 2000), enquanto a 

IL-6 está envolvida no controle da diferenciação, proliferação e migração de células 

(SCHELLER et al., 2014) sendo importante para os processos durante a fixação das próteses. 

As células Th17 são caracterizadas pela produção da citocina IL-17. Esta citocina 

apresenta ação pró-inflamatória, também está envolvida em doenças autoimunes 

(SEVERINO, 1998, PAPPU, 2012). Neste estudo, independente do tratamento, altos níveis de 

IL-17 foram observadas em cultura de células mononucleares com superfícies de implante, 

sugerindo que o implante pode gerar um processo inflamatório inicial importante para 

processo cicatrização.  

Sabe-se que a Interleucina-10 (IL-10) inibe as citocinas pró-inflamatórias, ela suprime 

as respostas de células Th17 e de macrófagos por inibição das citocinas inflamatórias IL-6 e 

TNF-α (ATOUM, 2016). Por causa da atividade inflamatória das células-T helper (CD4+) e 

células Th17 e os possíveis danos causados por elas, suas respostas necessitam ser bem 
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reguladas (HUBERET, 2011). Estudos têm mostrado que a IL-10 tem a capacidade de regular 

a expressão do perfil de células Th17 e pode aumentar as células-T regulatórias (HEO, 2010). 

A IL-10 é uma citocina multifuncional com diversos efeitos sobre vários tipos de 

células hematopoiéticas. Sua principal função parece ser limitar e finalizar respostas 

inflamatórias (MOORE, 2001). Esta citocina é um dos principais mediadores e é capaz de 

imunomodulação da regulação da resposta imunológica. Neste estudo, foi evidenciado um 

aumento significativo de IL-10 e correlação positiva entre IL-10/IL-2 e IL-10/IL-4, sugerindo 

um importante papel regulador sobre os processos de proliferação e diferenciação durante 

interações de células e superfícies de implantes dentários. 

Conclui-se que os resultados do preparo das superfícies acrescentam qualidades 

desejáveis nas propriedades mecânicas do conjunto prótese/implantes cimentadas. O preparo 

das superfícies corrobora para uma linha de cimentação mais fina, porém mantendo a 

eficiência de retenção e fixação da prótese sobre implantes, fato associado ao sucesso do 

procedimento da cimentação das próteses de uso odontológico implanto suportadas.  
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8- CONCLUSÕES 

 

  As superficies de implantes tratadas com ácido fosfórico apresentaram  modificações 

de porosidade e ampliação da área de contato de sua superfície;  

  O melhor tempo de exposição ao ataque ácido ocorreu após 60 segundos;  

  Independente do tipo de tratamento, as curvas de fluxo de sangue e de viscosidade 

foram similares; 

  Altos índices de viabilidade celular foram observados na análise das superfícies de 

implantes, sugerindo que o tratamento com ácido fosfórico é biocompatível;  

  Houve aumento de IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e TNF-α quando as células foram 

incubadas com enxague das superfícies tratadas com ácido fosfórico.  

  Houve correlação positiva entre as concentrações de IL-10 com IL -2 e IL-10 com IL-

4  em sobrenadantes de culturas de células incubadas na presença do ácido fosfórico; 

 Estes dados sugerem que o tratamento de superfícies de implantes com ácido fosfórico 

é biocompatível e foi capaz de ativar a produção citocinas inflamatórias. Portanto, o 

aumento de citocinas pode atuar modulando a reposta imunológica e resultando em 

melhora de processos de biofuncionalidades permitindo desta forma o sucesso dos 

implantes dentários.   
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9. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 

 

1. O  Tratamento das superficies de implantes de uso odontológico com ácido 

fosfórico apresentam modificações de porosidade, e ampliação da área de contato 

favorecendo o embricamento mecânico do cimento de fixação, portanto auxilia na fixação das 

próteses implanto suportadas de uso odontológico.  

2. Os tratamentos das superficies dos implantes de uso odontológico, 

independente do tipo de tratamento, contribuíram para as curvas de fluxo de sangue e de 

viscosidade serem similares; 

3.  Altos índices de viabilidade celular foram observados na análise das 

superfícies de implantes, sugerindo que o tratamento com ácido fosfórico é biocompatível;  

4. Estes dados sugerem que o tratamento de superfícies de implantes com ácido 

fosfórico é biocompatível e foi capaz de ativar a produção de citocinas inflamatórias. 

Portanto, o aumento de citocinas pode atuar modulando a reposta imunológica e resultando 

em melhora de processos de biofuncionalidades permitindo desta forma o sucesso dos 

implantes dentários.   

 

10. RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo demonstram que o tratamento das superficies de implantes 

de uso odontológico, com ácido fosfórico, é relevante por apresentar modificações na área de 

contato com o cimento e tecidos peri implantares. Sugere ocorrer um favorecimento do 

embricamento mecânico do cimento de fixação e oportuniza maior segurança na 

osseointegração do implante, por modular as células da inflamação, favorencendo a 

cicatrização da área de insersão do implante de uso odontológico. 
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11. SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 Desenvolver estudos que possam comprovar, com testes de tração e cisalhamento, a 

maior fixação da prótese sobre o implante de uso odontológico. 

 

 Desenvolver estudos que possam comprovar que as mudanças na superfície dos 

implantes de uso odontológico não diminuem sua resistência. 

 

 Desenvolver estudos que comprovem, in vivo, que a aplicação do ácido fosfórico, a 

37%, não trás malefícios para os tecidos peri -implantares. 
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