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Resumo
Desde os primórdios, a humanidade tem procurado maneiras de substituir tecidos vivos lesados, utilizando como substitutos substâncias
sintéticas ou naturais, as quais, são chamadas na atualidade de biomateriais. Com a necessidade de reconstruções envolvendo tecidos
ósseos perdidos, levou-se ao aprimoramento técnico e avanço dos estudos de tais materiais, a fim de substituir ou otimizar os procedi-
mentos cirúrgicos de enxerto em humanos. O objetivo deste artigo é descrever por meio de uma revisão da literatura os tipos e proprie-
dades dos enxertos utilizados atualmente em odontologia. A literatura mostra que propriedades como osteocondutividade, osteoindução,
dentre outras, são extremamente importantes quando da escolha do material a ser utilizado para enxertia. Além disso, a origem destes
materiais, sejam eles autógenos, alógenos, xenógenos ou aloplásticos, apresentam indicações precisas para que se tenha sucesso no
procedimento a ser realizado, que com o constante crescimento na área de enxertia, vários produtos surgem na odontologia atual,
sendo os mesmos, utilizados em íntimo contato com tecidos biológicos como polpa, dentina, tecido periodontal e osso alveolar. 

Descritores: Implante dentário; Materiais biocompatíveis; Cirurgia bucal

Abstract
From the earliest days, mankind has been looking for ways to replace damaged living tissue, using as substitutes synthetic or natural
substances, which are now called biomaterials. With the necessity of reconstructions involving lost bone tissues, it was led to the technical
improvement and advancement of the studies of such materials, to replace or optimize the graft surgical procedures in humans. The ob-
jetive of this article to describe, through a review of the literature, the types and properties of grafts currently used in dentistry. The lite-
rature shows that properties such as osteoconductivity, osteoinduction, among others, are extremely important when choosing the
material to be used for grafting. In addition, the origin of these materials, be they autogenous, allogeneic, xenogeneic, or alloplastic,
present precise indications for the success of the procedure to be performed, that with the constant growth around grafting, several pro-
ducts appear in the current dentistry, being the same, used in close contact with biological tissues such as pulp, dentin, periodontal
tissue, and alveolar bone.

Descriptors: Dental implant; Biocompatible materials; Bucal surgery

Introdução
Desde os primórdios, a humanidade tem procurado

maneiras de substituir tecidos vivos, quer esteja lesado
ou sadio, utilizando como substitutos substancias sin-
téticas ou naturais, as quais, são chamadas pela atuali-
dade de biomateriais.1

Tais materiais, quando utilizados em contato com
sistemas biológicos, cuja finalidade é reparar ou subs-
tituir tecidos, órgãos ou funções do organismo, devem
possuir propriedades físicas e biológicas compatíveis
com as características biológicas do hospedeiro, de
modo a se adaptar facilmente e sem trazer problemas
futuros ao ser. 2

Com a necessidade de reconstruções dos tecidos ós-
seos perdidos, levou-se ao aprimoramento técnico ao
avanço dos estudos de tais materiais que pudessem
substituir ou aperfeiçoar os procedimentos de enxertia
em humanos. Os enxertos ósseos podem ser obtidos
de diferentes origens, sendo eles: autógenos (do próprio
individuo), alógenos (de um indivíduo da mesma es-
pécie), xenógenos (de espécie diferente do indivíduo a
ser utilizado), aloplástico (enxertia sintética) ou mem-
brana (através do plasma do ser).3-4

Para se utilizar um biomaterial, o mesmo deve apre-
sentar características básicas, como: biocompatibili-
dade, não induzindo respostas biológicas adversas,
como reações alérgicas e inflamatórias não toleráveis
pelo organismo; alta osteocondutividade, estimulando
o crescimento de células ósseas; e bioatividade, que é
a capacidade do material em se unir com tecido bioló-
gico. 
Com o constante crescimento na área de enxertia,

vários produtos surgem na Odontologia atual, sendo
os mesmos, utilizados em íntimo contato com tecidos
biológicos como polpa, dentina, tecido periodontal e
osso alveolar. Dessa forma, os materiais devem ser uti-
lizados com cautela. Sua indicação nas diversas situa-
ções clínicas deve ser sempre bem avaliada, levando
em consideração critérios clínicos e éticos quanto aos
riscos e benefícios do tratamento; o Cirurgião-Dentista
deve conhecer as características e propriedades dos
produtos a serem utilizados. 5, 6, 8, 10

Diante disso, o objetivo do presente estudo foi realizar
uma revisão de literatura acerca dos tipos de enxertos
mais empregados na odontologia, dando ênfase na ob-
tenção e utilização da enxertia com plasma PRF.7
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Revisão da literatura
Trata-se de uma revisão de literatura, em que foi re-

visado 20 trabalhos entre eles – artigos científicos, teses
e dissertações para conclusão do curso de Odontologia.
Todos os trabalhos estão presentes nas bases de dados
como, Scielo, Pubmed e Google Acadêmico.
Em frente a grande diversidade de biomateriais para

a enxertia encontrados nesta revisão literária, seguire-
mos com uma sucinta e completa relação de cada ma-
terial utilizado e a sua função na odontologia atual.
Autógenos - O osso autógeno é considerado ideal

para realização de enxertos ósseos. Estudos têm com-
provado a eficácia deste tipo de material, especialmente
do enxerto ósseo autógeno cortical obtido da crista do
osso ilíaco, que tem sido considerado o melhor dentre
os materiais de reconstrução. Os enxertos autógenos
compõem-se de tecidos do próprio indivíduo. São os
únicos entre os tipos de enxerto ósseo a fornecer células
ósseas vivas imunocompatíveis, essenciais à fase I da
osteogênese, que é responsável pela proliferação das
células ósseas, em especial do osteóide; assim, quanto
mais células vivas forem transplantadas, mais tecido
ósseo será formado. Nos enxertos autógenos há a des-
vantagem da necessidade de um segundo sítio cirúrgico
para a obtenção do enxerto, o que pode, muitas vezes,
contraindicar o procedimento.9,10

Alógenos – Este tipo de enxertia são aqueles obtidos
de outro indivíduo da mesma espécie. Uma vez que os
indivíduos são, em geral, diferentes geneticamente, os
tecidos ósseos substituintes são rotineiramente tratados
para reduzir a antigenicidade, não permitindo que esse
tipo de enxerto participe da fase I da osteogênese. A
atuação desses substituintes ósseos na osteogênese é
puramente passiva; eles oferecem uma matriz de tecido
duro para a indução da fase II, responsável pela angio-
gênese e proliferação fibroblastica do leito receptor so-
bre o enxerto ósseo.11

Xenógenos - Os enxertos ósseos xenógenos são aque-
les retirados de uma espécie e transplantados para outra.
As diferenças antigênicas desses enxertos são mais pro-
nunciadas do que no osso alogênico. Exigem um trata-
mento mais vigoroso do enxerto, para prevenir rápida
rejeição, contra-indicando seu uso, além de também
não fornecerem células viáveis para a formação da fase
I da osteogênese. O exemplo mais comum empregado
na odontologia é o enxerto ósseo bovino liofilizado.
Entretanto, o osso liofilizado possui certas desvantagens,
como incompatibilidade do hospedeiro, potencial de
contaminação de espécies, resultando na infecção do
sítio receptor, e o potencial de transmissão de doenças
do doador para o receptor do enxerto.12

Aloplástico -  Enxertos Ósseos Sintéticos normalmente
são produzidos em laboratórios, com base em muita
pesquisa para assegurar a biocompatibilidade dos ma-
teriais no organismo humano, a fim de evitar rejeição
ou infecção. Os principais materiais que compõe os
Enxertos Sintéticos são cerâmica, polímeros, hidroxia-

patita sintética ou outros minerais. A principal função
desses enxertos é ajudar na regeneração de tecido ósseo
e preservação do volume local. Depois de aplicado, o
material sintético é gradualmente absorvido pelo orga-
nismo e vai sendo substituído aos poucos por osso vital.
Os enxertos ósseos sintéticos normalmente vêm em
forma de grânulos, o que permite ao dentista versatili-
dade e maleabilidade no uso.13,14 

Plasma PRF – É um tipo de enxertia mais recente e
utilizada em grande escala para levantamentos do seio
maxilar já que, a Implantodontia como a necessidade
de volume e altura óssea adequados para a instalação
dos implantes ósseo integrados. Essa técnica consiste
na formação de uma janela por osteotomia da parede
lateral do seio maxilar, dando acesso à membrana
Schneideriana, a qual é deslocada delicadamente, sem
que não haja a perfuração da mesma. Em seguida, a
área receptora deve ser preenchida com material de
enxerto o qual de acordo com a sua origem, pode ser
classificado como; autógeno, xenógeno e aloplástico.
O uso desta técnica de enxertia é indicado para dife-
rentes tipos de defeitos ósseos decorrentes de cirurgias
de tumores, cistos, lesões periapicais e exodontias trau-
máticas, ocorridas principalmente em extrações de den-
tes retidos. 15-17

Obtenção da membrana PRF:
- Obtenção de sangue venoso através de punção pe-

riférica na quantidade aproximada de 32 ml, colhidos
em tubos de vácuo de 4,5ml contendo citrato de só-
dio.
- Centrifugação dos tubos em uma centrífuga de 8 X

15ml a 200 gravidades (equivalente a 800 rpm por 10
minutos). 
- Após a centrifugação, a porção que contém o

plasma e as plaquetas (porção superior até o limite da
zona de nevoa) é coletada delicadamente. Essa porção
contém os leucócitos que são importantes na proteção
da ferida cirúrgica. O Plasma, contendo as plaquetas,
é pipetado diretamente dos tubos e acondicionado em
dois tubos de 4,5ml. Desta maneira obtêm-se aproxi-
madamente 4 ml em cada tubo. 
- Uma segunda centrifugação a 400 g é efetuada por

10 minutos e ao seu término, o tubo exibe um botão
plaquetário ao fundo e o plasma sobrenadante. Parte
dessa porção plasmática (50%) é retirada com auxílio
de uma pipeta e acondicionada em outro tubo (o que
constitui o Plasma Pobre Plaquetas - PPP) enquanto o
restante é suspenso, constituindo o P.R.P.
- Para obtenção do gel de PRP adiciona-se ao PRP

obtido uma solução de trombina autógena obtida a
partir da adição de Gluconato de Cálcio ao PRP, obtido
previamente conforme protocolo publicado por Rossi
e Souza (2004). O gel é formado imediatamente antes
da sua utilização.18



Discussão
“O enxerto ósseo autógeno é o material padrão ouro

para enxertias na cavidade bucal quando comparado
aos enxertos ósseos alógenos e xenógenos, suas princi-
pais vantagens são a relativa resistência à infecção, in-
corporação pelo hospedeiro, não ocorrendo reação de
corpo estranho, mantém a capacidade osteogênica e
osteoindutiva, uma vez que se constitui de substância
trabecular com medula óssea viável." Isso faz com que
o processo de revascularização e integração ao sítio
receptor ocorram de forma mais acelerada. Além disso,
enxertos alógenos e xenógenos, muitas vezes, podem
ser interpretados como corpo estranho, fazendo com
que ocorra a formação de tecido fibroso ao invés de
uma osteointegração.19

De acordo com Burchardt (1983) os enxertos autó-
genos geram alguns inconvenientes como duas lojas
cirúrgicas, maior morbidade e algumas limitações em
relação à quantidade óssea a ser enxertada. Diante des-
sas limitações, os enxertos homógenos são considerados
como uma boa alternativa, pois não envolvem uma
área doadora, oferecem grandes quantidades de mate-
riais, são considerados osteoindutores, e requerem me-
nor tempo.19

Para Martins et al (2010) uma afimacao de Schlegel
KA et al (2003) em que os biomateriais de origem au-
tógena são considerados os mais apropriados, pois pos-
suem melhores propriedades quanto comparado aos
outros tipos de materiais. 
Nos últimos anos os enxertos autógenos e o PRF têm

sido amplamente utilizados pela implantodontia. É im-
prescindível ressaltar que o sucesso da técnica se baseia
na fundamentação nos princípios biológicos, experiên-
cia clínica e resultados obtidos fazem que seja a técnica
de eleição em reabilitações orais de pequeno porte. 
Para Chokroun et al. (2001) o PRF é definido como

um concentrado de plaquetas, leucócitos e fibrina mis-
turado e preparados sem anticoagulantes e uma técnica
de centrifugação única; sendo uma matriz cicatricial,
com alto poder regenerativo. 

Conclusão
Destarte, com os mais variados biomateriais encon-

trados no mercado, a Odontologia atual vem se desen-
volvendo e lançando mão das tecnologias ao seu favor,
produzindo produtos de ponta, que o profissional pode
vir a escolher, dependendo da sua necessidade e caso
clínico desejado. Em comparação aos outros materiais
citados na revisão, a Enxertia com Membrana tem o
Plasma rico em plaquetas que atua como um fator de
crescimento para enxertos ósseos;  atualmente, estudos
e experiências com o plasma rico em plaquetas (PRP)
adicionado ao enxerto têm mostrado uma consolidação
mais rápida e uma mineralização do enxerto na metade
do tempo, além de uma melhora de 15% a 30% na
densidade do osso trabecular, promovendo o conceito,

que o PRP, um coágulo de fibrina (às vezes referido
como uma cola de fibrina), é rico em plaquetas as quais
liberam, em períodos cíclicos, PDGF e TGF-ß. O PDGF
parece ser o primeiro fator de crescimento presente em
uma ferida e inicia a reparação do tecido conjuntivo,
incluindo regeneração e reparo ósseo. Além de, ser al-
tamente aceito pelo organismo, não tendo qualquer
tipo de rejeição pelo paciente. 20
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