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RESUMO 

 

Objetivo: Realizar uma Revisão Sistemática para testar a hipótese de haver diferença 

no ganho ósseo em aumento do assoalho do seio maxilar, com o uso de enxerto 

autógeno (AB), bovino (BB) ou a mistura entre eles (ABB). Material e Método: Busca 

realizada com descritores MeSH Bone Loss, Bone Substitutes, Sinus Floor 

Augmentation e suas variações nas bases de dados PUBMED, BVS, LILACS, 

COCHRANE, SCIENCE DIRECT e SCIELO em português, inglês e espanhol até 

março de 2021. A definição do acrônimo PICO, com trabalhos voltados para pacientes 

submetidos a MSFA, com a mistura ABB, comparados com enxerto autógeno ou 

bovino, avaliado a proporção de osso neoformado no período de 4-6 meses, forneceu 

643 títulos e 7 preencheram os critérios de inclusão. Resultados: Grandes variações 

nos estudos dificultaram a comparação entre os artigos por não haver um consenso 

metodológico, interferindo nos níveis de evidência. Os resultados metanalíticos 

demonstraram que os grupos não apresentaram diferença no ganho ósseo no tempo 

de 4 - 6 meses (z= 1,7; p=0,09) (Z=-0,34 p=0,74). A diferença de ganho ósseo 

padronizada entre os grupos é próxima de 0. A análise histomorfométrica, antes da 

instalação dos implantes, sugere que a adição de uma quantidade de osso autógeno 

ao bovino parece não aumentar a quantidade de formação de osso novo, quando 

comparados ao osso autógeno ou bovino separadamente Conclusão: A hipótese de 

haver diferença no ganho ósseo com enxerto ósseo autógeno, xenógenos ou a 

mistura entre os dois não pôde ser confirmada com clareza. Existe a necessidade de 

mais trabalhos com uma metodologia padronizada para que conclusões possam ser 

feitas. 

 

Palavras-chave: Substitutos ósseos. Transplante ósseo. Seio maxilar. Osso 

autógeno. Osso bovino. Revisão sistemática.  



ABSTRACT 

 

Objective: To carry out a systematic review to test the hypothesis that there is a 

difference in bone gain in maxillary sinus floor augmentation, with the use of 

autogenous (AB), bovine (BB) or a mixture of them (ABB) grafts. Material and 

Method: Search performed with descriptors MeSH Bone Loss, Bone Substitutes, 

Sinus Floor Augmentation and their variations in the PUBMED, BVS, LILACS, 

COCHRANE, SCIENCE DIRECT and SCIELO databases in Portuguese, English and 

Spanish until March 2021. The definition of the acronym PICO, with studies aimed at 

patients undergoing MSFA, with the ABB mixture, compared with autogenous or 

bovine graft, evaluating the proportion of neoformed bone in a period of 4-6 months, 

provided 643 titles and 7 met the inclusion criteria. Results: Large variations in studies 

made it difficult to compare articles because there was no methodological consensus, 

interfering in the levels of evidence. The meta-analytic results showed that the groups 

did not show difference in bone gain in the time of 4 - 6 months (z= 1.7; p=0.09) (Z=-

0.34 p=0.74). The difference in standardized bone gain between the groups is close to 

0. Histomorphometric analysis, before implant placement, suggests that the addition 

of an amount of autogenous bone to bovine does not seem to increase the amount of 

new bone formation, when compared to autogenous or bovine bone separately 

Conclusion: The hypothesis of a difference in bone gain with autogenous, xenogeneic 

bone grafts or a mixture between the two could not be clearly confirmed. There is a 

need for more work with a standardized methodology so that conclusions can be made. 

 

Key-words: Bone substitutes. Bone transplantation. Maxillary sinus. Autogenous 

bone. Bovine bone. Systematic review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A osseointegração e a longevidade dos implantes e sua reabilitação protética, 

dependem da quantidade e qualidade do rebordo alveolar para a instalação de 

implantes (1) .  Na ausência do elemento dental, ocorre uma perda progressiva e 

irreversível do processo alveolar remanescente. O resultado desta deficiência é uma 

questão de difícil solução para a instalação de implantes osseointegrados. Inúmeras 

técnicas vem sendo estudadas para a reabilitação destas perdas ósseas, como 

enxertos ósseos autógenos, substitutos alógenos, xenógenos e aloplásticos (2).  

O início da reabsorção alveolar ocorre com a remoção do elemento dental e se 

mantém continua por toda a vida, sendo o primeiro ano o mais crítico, com taxas de 

reabsorção que variam de 11% a 63% (3,4). Portanto apresentam grandes alterações 

dimensionais, e com isso a instalação de implantes. A técnica de aumento do assoalho 

do seio maxilar com um enxerto ósseo autógeno, foi introduzida por BOYNE & 

JAMES3 e TATUM30, sendo comumente utilizado para aumento ósseo vertical, 

possibilitando a inserção de implantes de maneira previsível.  

Biologicamente, o enxerto ósseo autógeno continua sendo o material mais 

utilizado para correção de defeitos esqueléticos adquiridos ou congênitos (5). Sua 

previsibilidade é explicada por ser a única maneira de fornecer ao leito receptor células 

com capacidade de neoformação óssea, fatores de crescimento e um arcabouço 

imunologicamente idêntico ao leito receptor (2).   

O enxerto autógeno oferece formação óssea a partir das células oriundas do 

próprio enxerto, pois na sua superfície as células sobreviviam graças à difusão de 

oxigênio e nutrientes do leito receptor (6). Entre os primeiros sete e 14 dias após a 

enxertia, os osteoblastos em processo ativo de formação óssea, e os osteoclastos são 

oriundos do enxerto ósseo.  As células do leito receptor (osteoblastos e osteoclastos) 

foram identificadas no enxerto a partir do dia 14 e substituíram completamente a do 

enxerto no dia 42. Também promovem osteogênese e osteoindução, fornecendo 

células e bioativos, como proteínas morfogenéticas para induzir nova formação óssea 

levando à incorporação do enxerto (7–10).  

Todavia, existem desvantagens importantes, como o aumento da morbidade 

causada pela área doadora, aumento do tempo e custos cirúrgicos, limitação de 
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quantidade e taxas de reabsorção significativas (18-60%) do volume originalmente 

enxertado(11).  

O uso de substitutos ósseos vem crescendo em popularidade como adjuntos 

ou substitutos totais, para superar as limitações relacionadas ao uso de osso 

autógeno. Os biomateriais podem ser categorizados em três grupos: (1) alogênico, de 

outro indivíduo dentro da mesma espécie; (2) xenogênico, de outra espécie; ou (3) 

aloplástico, produzido sinteticamente (12). 

Estudos clínicos e dados experimentais apoiam a premissa de que reabsorção 

de enxertos autógenos podem ser reduzidos pela combinação destes enxertos com 

um substituto ósseo com baixa taxa de substituição (13,14). Pois, o osso autógeno 

está sujeito ao processo de conversão e reabsorção, dominantes no contexto da 

inflamação no decurso da cura, onde o enxerto é vascularizado e as células em 

proliferação penetram no osso transplantado, que é reabsorvido e substituído 

sucessivamente por novo osso. Isso leva a uma perda precoce indesejável do volume 

ósseo após o enxerto no primeiro ano (15,16). 

Para tentar diminuir a reabsorção óssea no início da fase de cura dos enxertos 

autólogos, o uso de agentes adicionais, como substitutos ósseos não reabsorvíveis 

são frequentemente indicados. Estas estruturas podem representar um tipo de 

proteção contra reabsorção óssea, garantindo estabilidade ao enxerto a longo prazo 

(15,16). 

Uma mistura entre enxerto autógeno e biomateriais favorece o volume a ser 

enxertado, evitando a necessidade de colher grandes quantidades de osso autógeno.  

As propriedades osteocondutoras do biomaterial funcionam como um andaime que é 

essencial para a remodelação óssea. Substitutos ósseos, como fosfato de cálcio 

bifásico (BCP), osso bovino anorgânico (BB) e aloenxerto de osso esponjoso 

mineralizado (MCBA), são bastante comparáveis em termos de osso neoformado e 

resultados clínicos (17,18).  

O substituto ósseo mais bem documentado para ser usado em aumentos ósseo 

no assoalho do seio maxilar é o osso bovino anorgânico ou desproteinizado (19–21). 

Ele possui uma taxa de reabsorção extremamente lenta (22–24), e tem excelentes 

propriedades osteocondutoras, além de permitir revascularização (25). Porém, tem 

sido adicionado em misturas ao osso autógeno em diferentes proporções para os 
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procedimentos de enxerto, para acrescentar propriedades osteoindutivas e assim 

melhorar a formação e manutenção óssea (26–30). 

Todavia, não existe uma proporção estabelecida entre a mistura de osso 

autógeno e substitutos ósseos para a realização de enxertos ósseos para orientar o 

cirurgião (31). 

O objetivo desta revisão sistemática e metanálise é relatar se há diferença no 

ganho ósseo em aumento do assoalho do seio maxilar para tratamento com implantes, 

com o uso de enxerto autógeno (AB), enxerto bovino (BB) e bovino misturado ao 

autógeno (ABB). 
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2 CONCLUSÃO GERAL 

 

Não houve diferença estatística no ganho ósseo com enxerto AB, BB ou ABB 

no período determinado entre a cirurgia de enxerto e a instalação de implantes, 

oferecendo ao clínico opções e possibilidades para cada caso, uma vez que as três 

opções oferecem resultados semelhantes. Para que se possa aprofundar na questão 

de proporção ideal entre ABB, e em prazos maiores, serão necessários mais estudos, 

com padronização de metodologia.  
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