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Introdução

Atualmente, os implantes de titânio são muito utiliza-
dos na clínica odontológica, oferecendo ótimos resulta-
dos estéticos e funcionais. A instalação dos implantes
requer um tecido ósseo de ótima qualidade e em quan-
tidade suficiente, sendo os insucessos geralmente rela-
cionados à falta de integração da superfície de titânio
com o tecido ósseo neoformado ao redor do implante.
Muitos materiais têm sido utilizados na tentativa de

promover a formação e reparação do osso perdido e
melhorar a osseointegração com os implantes de titânio,
entre eles as proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs),

substâncias osteoindutoras que iniciam o desenvolvi-
mento dos tecidos através da estimulação da conversão
fenotípica de células indiferenciadas, em células con-
droprogenitoras e osteoprogenitoras15,32.
Estudos clínicos, em animais e in vitro, indicam que a

BMP-2 e a BMP-7 (proteína osteogênica) são capazes
de estimular a regeneração óssea, promover o preen-
chimento de defeitos ósseos maxilo-mandibulares e de
perdas ósseas causadas por doença periodontal, parti-
cipar da regulação do crescimento esquelético normal e
da remodelação óssea em doenças metabólicas e ace-
lerar a osseointegração e a formação óssea ao redor de
implantes32.
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Resumo
Para que seja possível a instalação dos implantes, há necessidade de que exista tecido ós-

seo de boa qualidade. Sem isto, as possibilidades de osseointegração e, portanto, de sucesso
são muito reduzidas. As proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) são substâncias osteoinduto-
ras e têm sido utilizadas na regeneração periodontal e na osseointegração. Em função disto, foi
realizada uma revisão de literatura para analisar a influência da BMP-2 e 7 na osseointegração
da superfície dos implantes com o osso neoformado. As BMP-2 e 7 promovem uma neoformação
óssea, produzindo uma área propícia para a instalação dos implantes. Além disso, estas proteí-
nas permitem uma melhor osseointegração com a superfície de titânio, acelerando-a e possibi-
litando uma adaptação precoce às cargas funcionais. A aplicação da BMP-2 ou 7 pode ter utili-
dade clínica, no caso os implantes, além de ser uma alternativa para os enxertos ósseos autóge-
nos. Novos estudos são necessários para analisar a viabilidade e o sucesso da aplicação destas
proteínas no caso de implantes intra-orais em humanos.
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Abstract
For the implants installation to be possible there is a need for a good quality osseous tissue to

exist. Without this, the possibilities of osseointegration and, therefore, the success, are much
reduced. The bone morphogenetic proteins (BMPs) are osseous inducers substances and have
been used in the periodontal regeneration and in the osseointegration. In function of that, a
literature revision was carried out to analyze the influence of BMP-2 and 7 in the osseointegration
of implants surface, with the neoformed bone. The BMP-2 and 7 promote a bone neoformation,
thus producing an adequate area for the implants installation. Besides that, these proteins allow a
better osseointegration with the titanium surface, expediting it and enabling a precocious
adaptation to the functional loads. The application of BMP-2 or 7 can have clinical utility, in this
case the implants, besides being an alternative for the autogenous osseous grafts. New studies
are necessary to analyze the viability and the success of these proteins application, in case of
intraoral implants in humans.
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A proposta deste trabalho é avaliar o uso da BMP-2 e
da BMP-7 na melhora da qualidade de osso neoforma-
do e da osseointegração nas superfícies dos implantes
de titânio, baseado na literatura existente.

Revisão da literatura

A ossificação heterotópica tem sido estudada por se
tratar de um processo que pode ser útil na regeneração
e reparação óssea7. Esse tipo de formação óssea
ocorre por auto-indução32, sendo a substância ósseo-in-
dutora chamada de proteína morfogenética óssea
(BMP). Esta atua sobre as células mesenquimais indife-
renciadas, induzindo sua conversão em células osteo-
progenitoras, sendo capazes de induzir a formação ós-
sea em regiões ectópicas, sem a necessidade da pre-
sença de periósteo18.
A BMP-2 participa da diferenciação de células me-

senquimais em células com fenótipo de osteoblastos,
aumentando a atividade da fosfatase alcalina, do cAMP
(em resposta ao hormônio da paratireóide) e de osteo-
calcina31,37.
A necessidade de verificar a participação dos vários

fatores no processo de indução óssea levou à produção
de BMPs recombinantes, as quais permitiram maiores
conhecimentos quanto ao modo de utilização destas
proteínas para a neoformação óssea. Wang et al.34

(1990) verificaram que o aumento da concentração de
BMP-2 na matriz óssea implantada diminui o tempo pa-
ra que ocorra nova formação óssea.
Sabe-se que mesmo quando implantada sozinha, em

uma forma liofilizada, a rhBMP-2 conduz à formação ós-
sea34. Entretanto, a utilização de um substrato ou meio
adequado permite que a BMP atue de modo mais efeti-
vo24, imobilizando a proteína em uma área específica e
definindo a forma do osso a ser regenerado35.
Alguns materiais foram testados como substratos pa-

ra a implantação da BMP com resultados promissores
como: composto de BMP bovina com gesso Paris e
água38; discos de hidroxiapatita, reabsorvíveis e não
reabsorvíveis, tratados com osteogenina obtida da ma-
triz óssea de babuínos25; copolímero de ácido polilático-
polietilenoglicol combinado com BMP parcialmente puri-
ficada, proveniente de osteossarcoma, e hidroxiapati-
ta21; entre outros.
Estudos mais recentes estão testando várias formas

de titânio como substrato para as BMPs, tendo em vista
sua possível utilização nos casos de implantes, mos-
trando que a BMP estimula a formação óssea ao redor
do titânio, assim como promove uma melhor aderência
deste novo osso na superfície e no interior dos poros
dos implantes de titânio14. Além disso, promove uma
aceleração na maturação do osso neoformado e da os-
seointegração36.
A partir destas informações, muitos trabalhos foram

realizados para verificar a habilidade da BMP-2 e da
BMP-7 em estimular a formação óssea ao redor de im-
plantes e melhorar a osseointegração nas superfícies
de titânio.
Desde 1995, Sirgurdsson et al.25 já sugeriam que a

implantação de rhBMP-2 não regenera somente o osso
alveolar original, mas também o ligamento periodontal e
o aparelho de sustentação, sendo útil nos casos de im-
plantes dentários, promovendo o aumento da crista
alveolar ou a elevação do seio para fornecer,
posteriormente, um osso adequado para o implante.
Pode também ser aplicada no local das extrações ou ao
redor de implantes, para aceleração do tempo
apropriado para a colocação dos mesmos e/ou a
osseointegração.
Cook et al.6, em 1995, avaliaram a eficácia da BMP-7

na cicatrização de alvéolos frescos após extrações, e
na osseointegração de implantes revestidos ou não com
hidroxiapatita. O preenchimento dos defeitos ósseos, a
densidade e o grau de remodelação óssea foi maior nas
áreas tratadas com BMP-7 e nos implantes revestidos
com hidroxiapatita.
A rhBMP-2 atua de maneira diversa sobre os dife-

rentes tipos celulares e biomateriais. Um estudo de Kim
et al.16 (1997) mostrou que a rhBMP-2 estimula a produ-
ção de fosfatase alcalina pelas células da medula óssea
fresca e colônias formadoras de fibroblastos (cfu-F),
quando cultivadas em ligas de titânio ou titânio puro.
Estes achados indicam que, clinicamente, enxertos de
células da medula óssea fresca, ou cfu-F estimuladas
por rhBMP-2, poderiam promover a formação óssea em
áreas de defeitos ou ao redor de implantes.
A praticabilidade do emprego dos indutores ósseos

(rhBMP-2) na regeneração de grandes defeitos maxilo-fa-
ciais foi estudada por Boyne et al.4 (1999). Defeitos hemi-
mandibulares foram criados em coelhos e a rhBMP-2 foi
aplicada através do uso de malha ortopédica ou de
implantes de titânio intra-orais. Os resultados mostraram
aumento da densidade e volume ósseo, bem como
espessura do osso trabecular e da cortical óssea quando
comparado às áreas não cirúrgicas, gerando uma área
mais apropriada para a instalação de implantes intra-orais.
A BMP-2 também pode melhorar os resultados da os-

seointegração nos casos de implantes de titânio. Discos
de titânio foram utilizados como meio para a cultura de
células progenitoras de osteoblastos de ratos (2T9), sen-
do que o tratamento com BMP-2 mostrou um aumento
da atividade osteoblásticas in vitro22. Posteriormente,
estes autores avaliaram a influência da topografia da
superfície de titânio na interação entre os implantes
dentários e os tecidos adjacentes, através de culturas de
células 2T9 tratadas ou não com BMP-2, em superfícies
de titânio polida e rugosa. Os resultados indicaram que
a BMP-2 estimulou a expressão fenotípica, prolongou a
atividade específica de fosfatase alcalina e proporcionou
uma rápida produção de osteocalcina nas superfícies de
titânio rugosas, quando comparadas às superfícies de
titânio polidas. Para os autores, a área maior da
superfície rugosa poderia melhorar os efeitos de
diferenciação dos osteoblastos23.
Cole et al.5 (1997) testaram implantes com e sem re-

vestimento de hidroxiapatita, a fim de comparar sua in-
fluência na formação óssea. Os resultados sugeriram
que os implantes tratados com BMP-2 propiciaram a
formação de mais osso que os controles, independente-
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mente da dose ou da presença de hidroxiapatita, mos-
trando que a rhBMP-2 permanece biologicamente ativa
após a sua aplicação em implantes de titânio, podendo
ser utilizada para aumentar a formação óssea aposicio-
nal nas superfícies dos mesmos.
Em um estudo em macacos, Hanisch et al.10 (1997)

avaliaram a formação óssea e a osseointegração usan-
do implantes de titânio em espaços cirúrgicos tratados
com rhBMP-2. O estudo evidenciou o ganho vertical de
osso com BMP-2. O osso neoformado pareceu ter uma
qualidade similar à do osso residual em primatas não-
humanos, sendo susceptível a osseointegração.
A BMP-2 altera de maneira significativa a organização

dos osteoblastos, com um aumento dos níveis de fosfo-
rilização. Estes efeitos podem contribuir com as respos-
tas celulares importantes para o crescimento e desen-
volvimento das células ósseas, permitindo melhor os-
seointegração com implantes de titânio26.
O uso da BMP-2 associada com outros fatores de

crescimento na regeneração óssea guiada, ao redor de
implantes dentários, promove um aumento da área de
contato osso-implante e da quantidade de osso por su-
perfície, melhorando a osseointegração e a quantidade
de osso neoformado nos defeitos ósseos peri-implan-
tares20.
Os materiais carreadores também podem interferir na

resposta ao uso da rhBMP quanto à formação óssea.
Em 2001, Boyne e Shabahang3 testaram a habilidade de
três tipos de carreadores de rhBMP-2 em induzir a
formação óssea em grandes defeitos ósseos cirúrgicos,
em maxilares de macacos. Os materiais avaliados fo-
ram: coral carbonato de cálcio (BioCoral), polimetilmeta-
crilato (HTR) e osso mineral poroso (Bio-Oss). Estes fo-
ram aplicados juntamente com implantes de titânio, pro-
duzindo uma boa osseointegração com as superfícies
dos implantes. Apenas o Bio Coral não afetou a quanti-
dade ou a qualidade da regeneração óssea alveolar.
Em 2002, Jennissen12 analisou a possibilidade de

aplicar a BMP-2 em ligas de titânio e metais inoxidáveis
para o posterior uso na regeneração óssea ao redor de
implantes. Os testes foram realizados em carneiros e
coelhos adultos. Os resultados mostraram que a BMP-2
aumentou a capacidade osteoindutora, principalmente
nos implantes de titânio.
Procurando avaliar as propriedades funcionais da re-

generação óssea através da aplicação de rhBMP-2, Mu-
rakawa et al.19 (2002) criaram defeitos ósseos na mandí-
bula de macacos jovens, os quais foram fixados com
placas de titânio e tratados com rhBMP-2. Vinte sema-
nas após a cirurgia, os implantes dentários foram insta-
lados dentro da mandíbula regenerada. A carga masti-
gatória foi implantada 8 semanas após a inserção dos
implantes. Os resultados mostraram que a mandíbula
estava completamente regenerada após a indução com
rhBMP-2 e ocorreu excelente remodelamento e consoli-
dação do novo osso após a aplicação da carga masti-
gatória, demonstrando assim que a rhBMP-2 pode ser
uma alternativa efetiva aos enxertos autógenos, nos ca-
sos de implantes dentários e de cirurgias reconstrutivas.
A interação entre as BMPs e a microtopografia dos

implantes de titânio pode modular a diferenciação e a
mineralização das células ósseas segundo Boyan et al.1

(2002). Entretanto, o estudo de Van den Dolder et al.33

(2003) mostrou que o aumento da rugosidade das su-
perfícies dos implantes de titânio não tiveram efeito na
proliferação e na diferenciação dos osteoblastos de ra-
tos tratados com BMP-2, em comparação com as célu-
las cultivadas em titânio usinado. Por outro lado, Tabeke
et al.30 (2003) investigou os efeitos da topografia do
substrato de titânio na expressão de osteoindutores e
mostrou que, em 24 horas, não havia evidências da
BMP-2 nas células aderidas ao titânio polido, mas
expressões da BMP-2 estavam presentes nas células
aderidas ao titânio jateado, sugerindo que a topografia
da superfície de titânio pode contribuir com sinais os-
teoindutores durante a neoformação óssea.
O conhecimento dos fatores que controlam a função

osteoblástica é importante para estabelecer o sucesso
da osseointegração. O controle farmacogenético dos os-
teoblastos para aumentar o conteúdo mineral ao redor
dos implantes pode oferecer a única vantagem clínica
na melhora da osseointegração e na redução do tempo
de espera para a aplicação da carga. Os peptídeos da
BMP-7, aderidos a substratos sólidos, podem fornecer a
base biológica para a imobilização deste fator nos
implantes de titânio para induzir a diferenciação os-
teoblástica e a mineralização em um modelo superior17.
Um material implantado no osso é geralmente inseri-

do em coágulo sanguíneo, sendo que as interações en-
tre células e proteínas durante o tempo inicial da im-
plantação determinam a cicatrização posterior. Diante
disso, muitos estudos estão focados nos tecidos ao re-
dor dos implantes, avaliando a cicatrização óssea atra-
vés da aderência de células na superfície dos implantes
de titânio. Pode-se demonstrar a influência da BMP-2 na
osteoindução pelo aumento das células positivas para a
BMP-2 durante o período inicial da instalação dos im-
plantes e pela grande população destas células na su-
perfície do implante, 4 dias após a sua instalação9.
O osso induzido pela aplicação de rhBMP-2, em es-

ponja de colágeno reabsorvível (ACS), permite a instala-
ção, osseointegração e adaptação às cargas funcionais
nos casos de implantes dentários. Em 2003, Jovanovic et
al.13 observaram a formação óssea e a osseointegração
em defeitos alveolares tratados com rhBMP-2/ACS, em
cachorros. Foram posteriormente submetidos à instala-
ção de implantes de titânio e aplicação de carga funcio-
nal e foi verificado que a aplicação da rhBMP-2 resultou
na formação de um novo osso com trabeculado lamelar e
cortical característicos de osso normal, sem diferenças
na osseointegração dos implantes instalados no osso
induzido ou no osso controle.
Contradizendo estes estudos, Stenport et al.28 (2003)

compararam a formação de osso ao redor de implantes
de titânio em sítios tratados com rhBMP-7, colágeno e
sem aplicação de qualquer substância (controle). Verifi-
caram que o crescimento ósseo foi maior nos sítios tra-
tados com rhBMP-7 quando comparado à aplicação do
colágeno. Entretanto, nos sítios controle a formação ós-
sea foi ainda maior, mostrando que o uso da BMP-7 não
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contribui para o aumento da ancoragem óssea no caso
dos implantes de titânio.
A BMP-2 também pode ser utilizada nos casos de im-

plantes de titânio para a ancoragem ortodôntica, mos-
trando uma osseointegração mais rápida e efetiva, su-
portando a aplicação de forças muitos superiores11.
A aplicação da BMP também é válida para diminuir o

tempo da cicatrização e da osseointegração nos casos
de implantes intra-orais. Boyne e Jones2 (2004) relata-
ram um caso onde a cicatrização do tecido ósseo peri-
implantar ocorreu em um tempo bem inferior ao conven-
cional pela aplicação de BMP, através de uma esponja
colágena reabsorvível no defeito ósseo, antes da insta-
lação do implante maxilar.
Sumner et al.29 (2004) realizaram um estudo em cães

para determinar se a rhBMP-2 aumenta a osseointegra-
ção em implantes de superfície porosa, e se acelera a
cicatrização ao redor do implante. Os resultados mos-
traram que nos grupos tratados com doses de 100 ou
400 µg de BMP-2 a osseointegração foi significante-
mente maior que no grupo controle. Os melhores efeitos
foram obtidos com doses de 100 µg. Em todos os gru-
pos tratados, a cicatrização ao redor dos implantes foi
melhor que nos controles. Os autores concluíram que a
aplicação da rhBMP-2 em implantes de superfície poro-
sa estimula a osseointegração e a cicatrização, sendo a
osseointegração inversamente dose-dependente.
A BMP-2 também pode melhorar a resposta cicatricial

tanto em implantes de titânio hidrofóbico como hidrofíli-
co, com aumento da produção de osteocalcina e da ati-
vidade da fosfatase alcalina, resultando em nova forma-
ção óssea24.

Discussão

A difusão do uso dos implantes dentários no meio
odontológico induziu os pesquisadores a buscarem
substâncias que pudessem contribuir para a formação
de um tecido ósseo de qualidade e em quantidade sufi-
ciente para a instalação dos implantes, assim como pa-
ra melhorar e/ou acelerar o processo de osseointegra-
ção com a superfície de titânio, fundamentais para o su-
cesso desta alternativa clínica.
As BMPs são substâncias com potencial para a

osteoindução, sendo que as BMP-2 e 7 são as mais
estudadas por promover melhores índices de regenera-
ção e neoformação óssea18,32.
Diante de muitos estudos mostrando o sucesso da

aplicação da BMP-2 e da BMP-7 na regeneração óssea
periodontal, alguns pesquisadores viram a possibilida-
de da aplicação destas substâncias no caso dos im-
plantes, visando propiciar a melhora ou aceleração da
osseointegração. Verificaram também a biocompatibili-
dade dos implantes com as BMPs.
O titânio é o principal material utilizado na fabricação

dos implantes intra-orais e estudos in vitro e com animais
mostraram que esse material não interfere na estimulação
celular pelas BMP-2 e 7 para promover a neoformação
óssea14,36. As BMPs permanecem biologicamente ativas
em contato com as superfícies de titânio5, sendo que em

alguns casos o contato com ligas de titânio pode
aumentar a capacidade osteoindutora da BMP-212.
A maioria dos estudos analisados mostra que o uso

da BMP-2 ou da BMP-7 pode ser de grande utilidade no
caso dos implantes intra-orais. Essas proteínas são ca-
pazes de regenerar e remodelar todo o aparelho perio-
dontal de sustentação, incluindo o osso alveolar e o li-
gamento periodontal27. A aplicação destas substâncias
antes da instalação dos implantes promove o preenchi-
mento de defeitos alveolares, com uma neoformação
óssea de densidade e trabeculado similares ao osso
normal, além de um aumento da cortical e da altura al-
veolar vertical, características estas de uma área apro-
priada para a instalação dos implantes4,6,10,13.
A aceleração da osseointegração do osso neoforma-

do com as superfícies de titânio dos implantes pela apli-
cação das BMPs-2 e 7 é muito importante clinicamente,
permitindo a instalação de cargas funcionais em um pe-
ríodo mais curto, diminuindo o tempo de espera dos pa-
cientes para a colocação das próteses sobre implan-
tes6,11,13,27.
Um dos pontos mais relevantes da aplicação das

BMPs-2 e 7 nos caso de implantes é a melhor qualidade
da osseointegração, com um aumento da área de con-
tato osso-implante e boa penetração do osso neoforma-
do nos poros dos implantes de titânio13,20,29. Talvez a me-
lhor osseointegração seja decorrente da alteração da
organização dos osteoblastos pela aplicação da BMP-2,
estimulando as respostas celulares importantes para o
crescimento e desenvolvimento das células ósseas26.
Além disso, os peptídeos da BMP-7 aderem às su-
perfícies sólidas do titânio e fornecem a base biológica
para a imobilização desta proteína ao redor dos implan-
tes, induzindo a diferenciação osteoblástica e a mine-
ralização do tecido ósseo de modo mais eficaz17.
A aplicação de substâncias como a hidroxiapatita nos

implantes de titânio, com a finalidade de melhorar a os-
seointegração em tecido ósseo estimulado pela BMP-2
ou 7, não oferece vantagens significantes5-6.
Os estudos mostram contradições em relação à in-

fluência da microtopografia da superfície de titânio dos
implantes quanto à formação óssea e osseointegração
na presença de BMP-2 e 7. Para alguns autores, a su-
perfície rugosa apresenta uma área maior de contato,
propiciando melhores condições para a expressão dos
osteoindutores, modulando a diferenciação e a minerali-
zação das células ósseas1,23,30. Em contra-partida, para
Van den Dolder et al.33 (2003) a proliferação e a diferen-
ciação de osteoblastos tratados com BMP-2 é similar
tanto em superfícies de titânio usinadas como jateadas.
A formação de um tecido de ótima qualidade para a

instalação de implantes mostra que a implantação
cirúrgica da BMP-2 tem utilidade clínica e pode ser uma
alternativa real aos enxertos ósseos autógenos10,19.

Conclusão

Com base na revisão da literatura apresentada, pode-
se concluir que a aplicação de BMP-2 e 7 pode ser uma
alternativa válida no caso dos implantes dentários, devi-



do a formação de um tecido ósseo de qualidade para a
instalação dos mesmos, promovendo uma boa osseoin-
tegração e acelerando a adaptação destes às cargas
funcionais.

É válido ressaltar que ainda são necessários muitos
estudos pré-clínicos e clínicos para analisar a viabili-
dade e o sucesso da aplicação destas proteínas no
caso de implantes intra-orais em humanos.
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