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E m muitos momentos de nossas vidas, buscamos alcançar sonhos, atingir metas e 

com isso conquistar objetivos traçados. O conhecimento mais profundo sobre deter-

minado assunto faz com que possamos executar cada vez melhor aquilo que ama-

mos fazer e com isso proporcionar o melhor aos nossos pacientes. Porém, somente a inces-

sante pergunta, a constante dúvida e o estímulo de descobrir algo ainda obscuro, cruzando 

fronteiras nunca antes transpostas é o combustível que faz manter acesa a chama da ciência 

e o prazer absoluto de tentar fazer parte de uma história, participar de algo que possa vir a 

mudar de alguma forma a Odontologia e consequentemente a vida de milhares de pessoas 

que poderão se beneficiar com essas mudanças.

Antes de apresentar todos os capítulos que de forma muito dedicada foram planejados, 

estruturados e escritos para dividir com os leitores o conhecimento adquirido em anos de 

pesquisas dos autores e colaboradores, fazemos a seguinte pergunta: É possível utilizar cé-

lulas tronco (CTs) em cirurgias realizadas no consultório odontológico?

Todos os autores deste livro concordam que a enxertia óssea autógena é o método recons-

trutivo padrão ouro, sendo um material completo em todas as suas propriedades para 

estar preenchendo uma região mutilada ou com atrofia óssea que impede a instalação 

dos implantes osseointegráveis. De outra forma, a terapia celular utliliza os benefícios de 

células tronco para incrementar materiais de enxertia sintéticos, xenógenos ou homó-

logos com intuito de apresentar uma combinação “padrão diamante“ em Odontologia, 

transformando um material primariamente osseocondutor em um substituto ósseo com 

todas as propriedades e qualidades da enxertia óssea autógena, sem a morbidade e as 

complicações apresentadas nessas cirurgias. 

Dessa forma, vencemos o desafio de proporcionar ao paciente a concretização de grandes 

reabilitações com cirurgias mais conservadoras e menos invasivas, respondendo a pergunta, 

mostrando aos leitores a possibilidade real de utilização de células tronco em cirurgias rege-

nerativas vivenciadas rotineiramente em consultório odontológico.

A Implantodontia se consagrou nos últimos trinta anos, como especialidade e alternativa 

primária para a reabilitação funcional e estética dos pacientes com ausência de um 

ou mais elementos dentais. O maior desafio seguindo o planejamento para a 



027

reabilitação com a utilização de implantes osseointegráveis sem dúvida alguma são as qua-

lidades ideais do leito ósseo que receberão esses implantes, incluindo altura e volume ósseo, 

bem como, o suporte de tecido mole visando sucesso na reabilitação final, principalmente 

em regiões estéticas.

A perda dos elementos dentais acarreta inúmeras alterações em maxila e mandíbula que se 

refletem no terço inferior da face e, consequentemente, alteram o perfil estético dos indi-

víduos, pois o rebordo alveolar tende a se reabsorver gradativamente após as exodontias34.

No início, a Implantodontia visava apenas substituir o dente ausente, com o objetivo primá-

rio de obter um travamento ao implante instalado, seguido pela confecção de um elemento 

dental cerâmico. Atualmente os especialistas devem planejar uma reabilitação oral com 

implantes visando todos os apectos funcionais, oclusais, articulares, fonéticos e estéticos.  

Dessa forma, com a necessidade de uma adequada biomecânica para sobrevida de uma 

reabilitação sobre implantes, a reconstrução de tecidos que permitem o suporte facial e a 

altíssima exigência de naturalidade e estética por parte dos pacientes, frequentemente de-

mandam a regeneração do rebordo ósseo previamente à instalação dos implantes, seja em 

pacientes parcialmente ou totalmente desdentados.

Após a perda de um elemento dental, a ausência do estímulo mastigatório faz com que 

o tecido ósseo remanescente comece a ser reabsorvido formando defeitos ósseos que, na 

maioria das vezes, impossibilita a instalação dos implantes. Além desses fatores, trauma 

local, patologias ósseas e doenças periodontais podem ocasionar não somente a perda do 

elemento dental, como também do tecido ósseo3. 

Com o surgimento de defeitos ósseos, o osso residual possui uma propriedade de 

tentar repetir eventos embriológicos e se regenerar, visando restabelecer o contor-

no ósseo deficiente13. No entanto, a extensão dessa regeneração é autolimitante, 

trazendo a necessidade, em grande parte das situações, de complementações 

dessas deficiências com enxertos ósseos22,41.
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As técnicas de reconstrução do rebordo ósseo residual por meio dos procedimentos de en-

xertos ósseos autógenos são consideradas padrão ouro, pois apresentam bons resultados, 

principalmente em relação à qualidade representada por todas as características desse 

enxerto ósseo, sendo do mesmo indivíduo. Além disso, possibilita ganho ósseo adequado, 

apresenta células viáveis, permite ideal instalação dos implantes e promove reabilitação 

funcional e estética dos pacientes24,26.

Esses tipos de enxertos ósseos provenientes do próprio indivíduo, carregam células 

osteocompetentes e fatores de crescimento com capacidade de formar osso novo e 

ativar o crescimento de uma camada óssea mais espessa, princípios estes chamados 

de osteogênese e osteoindução5,7,8,42. Trata-se de um material considerado completo 

para enxertia, pois demonstra uma característica incrível de biocompatibilidade devi-

do ao tecido utilizado ser do mesmo indivíduo, serve de arcabouço (osteocondução), 

promove osteogênese, pois são capazes de formar osso mesmo em regiões que tenham 

escassez de células mesenquimais indiferenciadas e são também osteoindutivos, pois 

são capazes de induzir a transformação de células indiferenciadas em situações onde 

normalmente não ocorreriam (Figura 01).

O material ideal para enxertia deve apresentar excelente quantidade de células viáveis 

osteocompetentes como células mesenquimais multipotentes e osteoblastos para serem 

transferidas ao leito receptor do enxerto ósseo37. O enxerto de osso autógeno medular 

apresenta osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, fibrina, plaquetas, leucócitos e hemácias, 

enquanto o local receptor fornece vascularização e células ao enxerto25. 

Os osteócitos são células maduras, derivadas dos Osteoblastos, com características alonga-

das representadas por túneis ou canalículos, que encontram-se aprisionados em lacunas da 

matriz óssea com a função de permanecer secretando substâncias necessárias à manutenção 

do osso. Existem cerca de 20.000 a 30.000 osteócitos por mm³ de osso, que secretam fatores 

de crescimento facilitando a recrutação de pré-osteoblastos para a remodelação do esque-

leto. Os fatores de crescimento são liberados tanto no crescimento humano, como tam-

bém, na redistribuição de forças no esqueleto. Durante a formação óssea, à medida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osteoblasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_%C3%B3ssea
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Fig. 01  Potenciais de enxerto ósseo autógeno.
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que se dá a calcificação da matriz óssea, os osteoblastos acabam ficando enclausurados em 

lacunas e diminuem sua atividade metabólica passando a ser osteócitos, células adultas que 

atuam na manutenção dos componentes químicos da matriz10 (Figuras 02 e 03).

Fig. 02  Osteócitos apresentados no osso compacto.

Fig. 03  Osteócitos alojados em lacunas no interior da matriz mineralizada.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_%C3%B3ssea
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Fig. 04  Osteoblasto atuando na reparação de tecido ósseo danificado.

Os osteoblastos são células provenientes das células osteoprogenitoras, responsáveis pela 

síntese dos componentes da matriz óssea, como colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas, 

além de também concentrar fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz. 

Eles se localizam na superfície do osso, formando lâminas de células cubóides ou cilín-

dricas colunares. São células jovens com intensa atividade metabólica e responsáveis pela 

produção da matriz óssea10 (Figuras 04 a 06).

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteoprogenitora&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proteoglicano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Fig. 05  Célula Indiferenciada migrando e 
diferenciando-se em osteoblasto.
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Fig. 06   Células Osteoblásticas.
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Fig. 07  Osteoclastos: células grandes e multinucleadas. Note os osteo-
clastos reabsorvendo matriz mineralizada.

Os osteoclastos são células grandes, multinuclea-

das ou polinucleadas, originadas da fusão de célu-

las ósseas responsáveis pela reabsorção da matriz 

e pela degradação do tecido ósseo devido às con-

dições fisiológicas e/ou patológicas. Originam-se 

pela fusão de células mononucleares da medula 

óssea e participam dos processos de absorção e re-

modelação do tecido ósseo10  (Figura 07).

Os fatores locais e sistêmicos interagem com o po-

tencial genômico das células-tronco para determi-

nar a sua progressão até as células altamente diferenciadas, como os condrócitos e oste-

ócitos. As células tronco mesenquimais, sendo células mesenquimatosas indiferenciadas, 

dão origem a vários tipos de células e o processo de diferenciação depende dos estímulos 

oriundos do meio. Assim, as células mesenquimatosas podem assumir várias formas dentre 

as quais destacam-se: eritrócito, leucócito, macrófago, adipócito, célula muscular lisa, con-

drócito, fibroblasto e osteoblasto, que por sua vez origina o osteócito.

A partir do momento em que um enxerto ósseo autógeno é posicionado na região receptora 

a ser regenerada, os osteoblastos e as células mesenquimais multipotentes sobrevivem por 

3 a 5 dias devido ao seu contato de superfície e absorção de nutrientes do local receptor7.Os 

osteócitos entram em apoptose por causa do seu encaixe no mineral, que atua como uma 

barreira nutricional. As plaquetas presas no coágulo degranulam dentro de horas liberando 

PDGF (do inglês Platelet Derived Growth Factor). O fenômeno de gradiente de oxigênio e 

PDGF induzem a angiogênese precoce a partir dos capilares adjacentes e mitogênese das 

células osteocompetentes7,2.

Entre o período de 3 a 5 dias o local se constitui num tecido de granulação, composto 

de vasos, colágeno e células. A maturação do tecido de granulação se produz em várias 

semanas até que se forme o calo ósseo, que será substituído por osso fibroso imaturo e, 

posteriormente, por osso lamelar (maduro). O calo ósseo possui um importante papel 

em estabilizar os fragmentos na interface, tem a delicada função de manter o enxerto 

estático, uma vez que, se existir mobilidade, esse processo não acontecerá, 

OSTEOCLASTO

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Potencial_gen%C3%B4mico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Potencial_gen%C3%B4mico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas-tronco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eritr%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adip%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condr%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condr%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osteoblasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oste%C3%B3cito
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dando origem a formação de um tecido do tipo fibroso onde deveria estar ocorrendo um 

processo de remodelamento ósseo. O osso alveolar pode ser considerado um tecido conjun-

tivo especializado mineralizado, composto basicamente por 33% de matriz orgânica e 67% 

de cristais de hidroxiapatita13,7,2.

Após as primeiras 3 a 4 semanas essa fase bioquímica e celular da regeneração óssea se 

funde em ilhas individuais de osteóide na superfície das trabéculas e osso hospedeiro para 

consolidar clinicamente o enxerto, utilizando a rede de fibrina do enxerto como arcabou-

ço para conduzir a formação de um novo osso, estabilizando o gradiente de concentração 

de oxigênio e representando um processo de osteocondução25  (Figura 08).

Fig. 08A-C  Injúria – Alteração do gradiente de oxigenação e pH (A); 3 a 7 dias pós injúria – Presença de células osteogênicas (B). 
A partir da 4 semana – Remodelação óssea organizada (C). Adaptado de: LYNCH SE, GENCO RJ, MARX RE. Tissue Engineering. 
Applications in Maxillofacial Surgery and Periodontics. 1ed. Chicago: Quintessence, 1999.
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Os procedimentos de enxertia óssea autógena requerem uma segunda área cirúrgica para 

doação do enxerto, esta pode ser de fonte intra oral, onde normalmente a necessidade de 

reconstrução óssea é pequena, ou fontes doadoras de região extra oral para os casos de 

grandes reconstruções22.

Tratando-se de enxertia óssea autógena, o local doador é selecionado com base na sua densidade 

celular osteocompetente e quantidade óssea requerida, sendo que temos como principais regi-

ões doadoras intra orais a região mentual, região retro molar, tuber e palato8,25  (Figuras 09 a 12).

Fig. 09  Região doadora  Sínfise Mentoniana.

Fig. 10  Bloco ósseo removido de região doadora autógena.
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Fig. 11  Região doadora  Túber.

Fig. 12  Região doadora  Palato.
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Os enxertos autógenos de fonte doadora extra oral como a tíbia, a crista ilíaca e a calota 

craniana (Figuras 13 a 15), vêm sendo utilizados nas grandes reconstruções com resul-

tados muito satisfatórios, porém, enxertos removidos dessas áreas demandam ambien-

te hospitalar, com o auxílio de uma equipe médica e realização do procedimento sob 

anestesia geral. Isso normalmente acarreta um custo adicional e grande desconforto aos 

pacientes que comumente reclamam muito mais das regiões doadoras quando compa-

rada às regiões receptoras durante o periodo de pós operatório e de cicatrização22. Além 

disso, as principais desvantagens dos enxertos provenientes de fonte extra oral são as 

complicações trans e pós operatórias que vão desde parestesias temporárias, disestesias 

e infecções, até mesmo, fratura de crista ilíaca, hemorragias, dores e desconforto na 

locomoção nos casos mais severos27. 

Fig. 13  Região doadora  Calota Craniana.
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Fig. 14  Região doadora  Tíbia.

Fig. 15  Região doadora – Crista Ilíaca.
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Dessa maneira, segue-se a busca para utilização de algum biomaterial que pudesse subs-

tituir o osso autógeno na técnica de reconstrução do rebordo ósseo, proporcionando uma 

adequada estrutura para instalação dos implantes. Como a maioria dos substitutos ósseos 

indicados como material de enxertia servem somente como arcabouço, porém não apresen-

tam a devida celularidade para serem utilizados com propriedades osteogênicas, o grande 

desafio para os pesquisadores das diferentes áreas de regeneração óssea é conseguir in-

crementar esses substitutos ósseos com células viáveis e fatores de crescimento para que 

esse material apresente características próximas àquelas apresentadas pelo osso autógeno 

maximizando os resultados regenerativos. 

A medula óssea adulta apresenta células tronco hematopoiéticas e mesenquimais18. As 

células tronco hematopoiéticas são responsáveis pela renovação dos elementos sanguí-

neos circulantes e as células tronco mesenquimais, também chamadas de células tronco 

estromais por alguns autores, são conhecidas desde 1968, por meio do trabalho de Frie-

denstein e colaboradores que foram os primeiros a identificar uma população celular 

com um forte potencial osteogênico em uma suspensão celular da medula óssea adulta20. 

Como o próprio nome sugere, as células tronco mesenquimais têm o potencial de se dife-

renciarem em diferentes linhagens relacionadas aos tecidos mesenquimais e na literatura 

os primeiros indícios de que a medula pode formar osso remonta há mais de cem anos 

(Goujon, 1869). Estas células podem ter o potencial de originar outros tecidos, como o 

tecido ósseo e a cartilagem20,6.

Devido às controvérsias éticas sobre o uso das células tronco embrionárias, a maioria 

das pesquisas vêm focando sobre o uso de células tronco adultas que, teoricamente, 

não são tão versáteis quanto às embrionárias, mas segundo alguns autores possuem 

plasticidade, o que contradiz o dogma de que a diferenciação delas são restritas ao seu 

próprio tecido12, no entanto, isso está longe de representar um consenso científico. Os 

osteoblastos são células produtoras de osso e são originários a partir das células me-

senquimais osteoprogenitoras, localizadas dentro do tecido esquelético44. Nos últimos 

anos vem sendo observado um aumento da utilização de células tronco medulares 

para regeneração óssea, sendo que alguns experimentos “in vitro”30,23 e “in vivo”4,14 

demonstraram excelentes resultados nesta linha de pesquisa. 
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O número de células mesenquimais com 

características multipotentes presentes na 

medula óssea, mostra que os transplantes 

que utilizam esse tecido apresentam um 

fator muito promissor na formação de os-

teoblastos em regenerações ósseas36.

A associação do aspirado de medula óssea 

com algum tipo de biomaterial pode ati-

var a capacidade do corpo de formar novo 

osso, de forma que são criadas novas pro-

priedades e características à esse enxerto 

decorrente dessa associação. A técnica de 

aspiração da medula óssea é muito sim-

ples, rápida, apresenta mínimo risco de 

infecção, não necessita de internação, in-

cisão, sutura, ou técnicas anestésicas mais 

profundas, além disso, é muito menos in-

vasiva do que a coleta de osso autógeno 

de um segundo local cirúrgico, oferecendo 

resultados previsíveis e com baixo custo38.

O aspirado de medula óssea autóloga asso-

ciado com algum tipo de matriz reabsorví-

vel tem propriedades para simular osteoin-

dução, osteocondução e osteogênese, pois 

as células-tronco adultas povoam o enxerto 

com osteoblasto36  (Figuras 16 e 17).

Fig. 16  Aspiração de medula óssea autóloga da crista ilíaca posterior.

Fig. 17  Tecido ósseo homólogo impregnado com medula óssea fresca “in natura”.
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