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RESUMO
A Implantodontia é a área da odontologia que possui o objetivo de substituir um ou mais elementos dentários
perdidos, restabelecendo a estética e função mastigatória. Porém, para o sucesso clínico, é necessário um correto processo
biológico de osseointegração, o qual é caracterizado pela neoformação ósseana interface osso-implante. Atualmente,
sabe-se que a enzima ciclo-oxigenase (COX) desempenha funções essenciais para uma adequada osseointegração.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre os papeis biológicos do sistema de
COX na osseointegração e como os anti-inflamatórios não-esteroidais – AINEs (inibidores de COX) podem interferir
neste processo. Estudos demonstram que a COX, principalmente a isoforma COX-2, pode exercer um papel chave na
osseointegração ao estimular a expressão de BMP-2, bem como a modulação de fatores de transcrição relacionados
com a neoformação óssea. Neste sentido, pesquisas in vitro/in vivo relatam que o uso de AINEs pode ter um efeito
deletério sobre este processo. Sendo assim, são necessários estudos clínicos controlados para um correto conhecimento
da função biológica da COX e dos efeitos da inibição deste sistema sobre o processo de osseointegração em pacientes.
UNITERMOS: Osseointegração – Prostaglandinas - Implantes Dentários. R Periodontia 2015; 25: 39-43.

INTRODUÇÃO
Atualmente, os implantes dentários representam uma
das opções utilizadas na odontologia para substituir os
dentes perdidos devido à cárie, doença periodontal, traumas,
cirurgias, problemas congênitos e outros (Levin, 2008;
Murtaza et al.,2014). Em decorrência de sua alta taxa de
sucesso (funcional/estético), estima-se que mais de 5 milhões
de implantes são inseridos por ano somente nos Estados
Unidos. Porém, para que ocorra o sucesso clínico, é necessário
um correto processo biológico de osseointegração (Kalyvas
& Tarenidou, 2008). A osseointegração é caracterizada por
um processo de neoformação óssea, envolvendo eventos
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celulares e extracelulares, os quais promovem o contato
íntimo de tecido ósseo vital na superfície do implante, sem
interposição de tecido mole, na presença de carga funcional
(Mavrogenis et al., 2009).
Atualmente, sabe-se que a enzima ciclooxigenase
(COX) desempenha funções essenciais para uma adequada
osseointegração (Goodman et al., 2002), estando
relacionada com a clivagem do ácido araquidônico em
prostanóides. Existem diferentes isoformas para a COX,
sendo as mais caracterizadas a COX-1 e COX-2 (Akyaziet
al., 2013). A COX-1 é responsável por funções fisiológicas
sendo expressa principalmente de forma constitutiva, e a
COX-2 é considerada patológica e controla as respostas
39
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relacionadas à dor e inflamação (Akyazi et al., 2013; Murtaza
et al., 2014). Em acréscimo, sabe-se que no tecido ósseo, as
prostaglandinas geradas a partir da COX-2 são responsáveis
por regular o processo de formação e absorção do osso
durante o processo de reparação e remodelação (Kalyvas &
Tarenidou, 2008).
Nesse contexto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas
com o intuito de descobrir os fatores que influenciam
na osseointegração. Um aspecto de alta relevância, que
permanece não totalmente esclarecido na literatura,
é opossível efeito da administração sistêmica de antiinflamatórios não esteroidais – AINEs (fármacos inibidores de
COX) para o sucesso de um implante (Kalyvas & Tarenidou,
2008). Sendo assim, este trabalho teve como objetivo realizar
uma revisão da literatura sobre os papéis biológicos do sistema
de COX no processo de osseointegração e como os AINEs
podem interferir neste processo.
Osseointegração
Brånemark em 1952, estudou o fluxo de sangue em fêmur
de coelho e observou que ao colocar câmaras de titânio no
osso, elas se tornavam solidamente fixas e não era possível
removê-las. Em 1965, este mesmo pesquisador inseriu um
implante de titânio em um paciente e após 6 meses, observou
que este estava completamente integrado. Esse fenômeno
foi então chamado de “osseointegração” (Brånemarket al.,
1985) e é caracterizado por um processo de neoformação
óssea formado em contato direto com a superfície do implante
e, didaticamente, é dividido em quatro fases (Mavrogenis et
al., 2009).
A primeira fase é denominada de “hemostasia” que
tem início quando a broca perfura o osso e causa dano ao
tecido ósseo, levando a liberação de células sanguíneas de
dentro dos vasos para o ambiente lesionado. Desta forma
a superfície de titânio entra em contato com água, íons e
proteínas plasmáticas (Mavrogenis et al., 2009;Tamimi et al.,
2014). As plaquetas entram em ação para formar um trombo
e estancar o sangramento, impedindo assim a saída de células
sanguíneas (Hoffbrand & Moss, 2013).
A segunda fase é a denominada de “inflamatória”.
Nesta, observa-se a formação e liberação de mediadores
inflamatórios, tais como fatores de crescimento, citocinas
pró-inflamatórias, quimiocinas, histamina e outros, dando
início assim, a uma ativação leucocitária local (Mountziaris &
Mikos, 2008; Murtaza et al., 2014).
A terceira fase, conhecida como “proliferativa”, caracterizase pelo processo de angiogênese que fornece oxigênio
ao tecido. Também ocorre a ativação dos osteoclastos
que passam a degradar tecido ósseo mediante enzimas
40
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proteolíticas e um pH ácido (Mavrogenis et al., 2009).
Neste momento, proteínas morfogenéticas do osso (BMPs).
e os mediadores inflamatórios recrutam células tronco
mesenquimais que ajudam na diferenciação e proliferação
do osteoblasto, o qual irá resultar na deposição óssea na
superfície do implante (Mountziaris & Mikos, 2008).
A última etapa chama-se “remodelação” e é caracterizada
pela substituição do tecido ósseo primário pelo tecido ósseo
secundário (Kalyvas & Tarenidou, 2008).
Isoenzimas ciclo-oxigenases (COX) e síntese de
prostaglandinas
O ácido araquidônico é um ácido graxo essencial, obtido
a partir da dieta, ou pela conversão do ácido linoleico. Devido
a sua potência biológica é mantido em níveis baixos na célula
através de esterificação com os fosfolipídeos de membrana.
Estímulos físicos, químicos, inflamatórios e mutagênicos
ativam a enzima fosfolipase A2 que hidrolisa os fosfolipídeos
de membrana liberando assim o ácido araquidônico que
servirá como substrato para duas vias enzimáticas distintas,
a via da ciclo-oxigenase (COX) e a via da lipoxigenases (LOX).
Na via da COX ocorre a conversão do ácido araquidônico
em prostaglandinas, onde a principal delas no metabolismo
ósseo é a PGE2 responsáveis pelos processos de inflamação/
dor e agregação plaquetária, respectivamente. Na via da LOX
há a síntese de leucotrienos, relacionados com o processo
de quimiotaxia (Carvalhoet al., 2004; Mendes et al., 2012).
Existem duas isoformas da ciclo-oxigenase, denominadas
de COX-1 e COX-2. A COX-1, dita inicialmente constitutiva
ou fisiológica, está presente no sistema cardiovascular, onde
desempenha a função de produzir TX, o qual é fundamental
para uma correta agregação plaquetária. No sistema
gastrointestinal a COX-1sintetiza PGE2 que está envolvida na
formação de muco para a proteção gástrica. Por sua vez, a
COX-2, dita inicialmente induzida ou patológica, é expressa na
presença de um dano tecidual, formando PGE2 relacionadas
com o desenvolvimento de uma resposta inflamatória (celular
e vascular) e dor (Kummer & Coelho, 2002; Carvalho et al.,
2004).
Funções biológicas do sistema de COX no
metabolismo ósseo
O tecido ósseo está em constante reabsorção e formação.
De forma sucinta, durante o reparo e remodelação, o tecido
ósseo sofre, inicialmente, ação de osteoclastos que realizam a
reabsorção do osso danificado, para que logo em seguida, os
osteoblastos sejam ativados e promovam a sua reconstrução,
isso permite reparar danos, manter o volume e a homeostasia
do metabolismo do cálcio e fósforo (Zhanget al., 2002). Neste
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processo, o sistema de COX parece atuar como um dos
principais reguladores biológicos. Enquanto que a COX-1 é
expressa em osso normal não apresentando função durante
a remodelação óssea, trabalhos demonstram que a COX-2 é
expressa durante a neoformação óssea, participando assim,
ativamente neste processo (Kalyvas & Tarenidou, 2008).
Foi demonstrado em estudo com camundongos nocautes
para COX-2 que houve mínima formação óssea ao redor do
implante quando comparados com o grupo controle não
nocaute (Arikawa et al., 2004).
Na tentativa de elucidar os mecanismos deste efeito
deletério, estudos destacam que a COX-2 participa
diretamente no processo de neoformação óssea, ao estimular
a expressão da Proteína Morfogenética do Osso 2 (BMP-2), a
qual é relacionada com a diferenciação/atividade osteoblástica
(Arikawa et al., 2004). Para a comprovação desta interação
(COX/BMP-2), estudos in vitro demonstraram a redução
dos níveis de BMP-2 em culturas de células mesenquimais
humanas, após a adição de um inibidor seletivo de COX-2
(NS-398), confirmando desta forma que a PGE2 endógena,
produzida pela COX, é essencial para a expressão desta
proteína (Ducy et al., 1997; Arikawa et al., 2004).
Em acréscimo, a COX pode regular importantes fatores
de transcrição relacionados ao metabolismo ósseo, tais como
CBFA-1 (do inglês, Core bindingfactor Alpha 1) e osterix
(Zhanget al., 2002). O fator CBFA-1 controla a produção de
osteocalcina, colágeno tipo 1, osteopontina e sialoproteina
óssea, componentes essenciais para a osteoblastogênese
(Ducy et al., 1997; Krischak et al., 2007). Estudos demostram
que camundongos nocautes para cbfa-1 e/ou osterix não
produzem células da linhagem osteoblástica, enquanto
que o grupo controle, não nocaute, apresentou formação
normal dessas células (Ducy et al.,1997; Komori et al., 1997).
Em relação aos osteoclastos foi constatado em estudo
experimental que, a aplicação tópica de PGE2 induz, de forma
semelhante, aosteoclastogênese e, portanto, a redução de
seus níveis poderia afetar este processo (Miyauchi et al., 1992).
Outro possível alvo biológico de ação da COX é sobre
o aporte sanguíneo local necessário para uma remodelação
óssea adequada. Nas fases iniciais, a PGE 2 promove
vasodilatação, aumentando consequentemente, o fluxo
sanguíneo (Raisz et al., 1999; Krischak et al., 2007; Chikazu
et al., 2007). Em etapas mais tardias, este aumento de fluxo é
mantido pela ação de fatores de crescimento (Ex. VEGF, fator
de crescimento endotelial vascular), os quais são responsáveis
por uma angiogênese local. Estudo in vitro demonstrou que
a adição de PGE2 promoveu um aumento significativo de
VEGF (Harada et al., 1994). Consequemente observou-se in
vivo que, ao administrar rofecoxib (inibidor seletivo COX-2) em

Efeitos dos AINEs no metabolismo ósseo
Em 1971, John Vane propôs um mecanismo de ação
dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) baseado na
inibição da enzima COX, com consequente redução da
síntese de PGE2 relacionadas ao processo inflamatório e
doloroso (Carvalho et al., 2004). Os AINEs convencionais (Ex.
ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, indometacina e aspirina)
são igualmente ativos contra COX-1 e COX-2 ou apresentam
uma atividade maior contra COX-1 e são denominados “não
seletivos”. O uso clínico prolongado destes medicamentos
é usualmente associado com efeitos colaterais, tais como
lesões do trato gastrintestinal e lesão renal. Devido a isso, a
partir da década de 90, surgiram os AINEs “inibidores seletivos
para COX-2” (Ex. meloxicam, etodolaco e nimesulida) com
o objetivo de redução destes efeitos colaterais observados
com os não seletivos (Brånemark et al., 1985; Arikawa et al.,
2004). Posteriormente, através de modificações moleculares,
desenvolveram os AINEs com capacidade ainda maior de inibir
a enzima COX-2, sendo designados de “inibidores específicos
para COX-2”, como por exemplo, celecoxibe e etoricoxibe
(Carvalho et al., 2004).
Atualmente, há evidências de que os AINEs podem
interferir negativamente no metabolismo ósseo em
decorrência da inibição da síntese de PGE 2 , a qual,
conforme descrito anteriormente, exerce um papel chave
na remodelação óssea (Giannoudis et al., 2000). De forma
preocupante, com o surgimento de AINEs seletivos/específicos
para COX-2, estudos demonstraram que este efeito prejudicial
pode ser ainda maior (Goodman et al., 2002).
Ribeiro e colaboradores (2006) realizaram um estudo para
a avaliação da influência de um AINEs seletivo para COX-2
na formação óssea ao redor de implante dental de titânio,
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ratos com fratura, o fluxo sanguíneo era menor a partir do 4º
dia comparado ao grupo controle (Murnaghan et al., 2006).
As principais funções biológicas da COX no metabolismo
ósseo encontram-se esquematizadas na figura 1.
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feitos em tíbia de ratos. O grupo teste recebeu meloxican
(3 mg/kg) por 60 dias, enquanto que para o grupo controle
administrou-se solução de cloreto de sódio (NaCl, 0,9%).
Como resultado, os autores constataram que no grupo teste
houve uma redução significativa na densidade e extensão de
tecido ósseo em contato direto com a superfície do implante
(Ribeiro et al., 2006).
Ainda em concordância com tais achados, foi demonstrado
que a administração sistêmica de meloxicam reduziu o reparo
ósseo em defeitos de calvarias de ratos, sendo observada a
inibição do processo em períodos de até 15 ou 45 dias de
administração da droga (Gurgelet al., 2006). Outro estudo
experimental in vivo, comparando o efeito de paracetamol
e celecoxibe na consolidação óssea (modelo de fratura de
fêmur), constatou que os animais que receberam celecoxibe
tiveram a consolidação da fratura prejudicada após 8 semanas
de tratamento (Bergenstocket al., 2005). Há relatos que estes
anti-inflamatórios podem até mesmo bloquear complemente
a ossificação endocondral (Simonet al., 2002).
Outra evidência do efeito deletério dos AINEs na
consolidação óssea foi demostrado em um estudo onde
foi testado celecoxibe (seletivo COX-2) e indometacina (não
seletivo) em ratos com fratura de fêmur. Como resultado,
ambos os grupos apresentaram atraso no processo de cura
óssea (Simonet al., 2002). Porém, de forma interessante,
constatou-se que ao administrar celecoxibe antes da fratura
ou 14 dias após a realização desta, não houve efeito sobre
a cicatrização óssea, sugerindo que o efeito do fármaco é
limitado para o período inicial do processo de reparo ósseo
(Simon et al., 2007). Sobre este aspecto, o efeito no reparo
ósseo do etodolaco (inibidor seletivo COX-2) foi avaliado
após emprego sistêmico, em diferentes períodos, em ratos
submetidos ao modelo de fratura em fêmur. No desenho
metodológico, os animais foram divididos em 3 grupos: (A)
Grupo 1: Administração de etodolaco durante 3 semanas a
partir da realização da fratura; (B) Grupo 2: Administração de
etodolaco apenas na primeira semana pós fratura e; (C) Grupo
3: Administração de etodolaco apenas na terceira semana pós
fratura. Após o período experimental, demonstrou-se que os
grupos1 e 2 apresentaram um comprometimento no reparo

da fratura; enquanto que não houve efeito significativo no
grupo 3, destacando assim, a relevância da PGE2 no processo
de reparo/remodelação óssea, principalmente nas suas fases
iniciais (Carvalho et al., 2004).
CONCLUSÃO
A correlação entre AINEs e a falha no processo de
remodelação óssea vem de estudos in vivo ou in vitro que
muitas vezes não podem ser extrapolados para realidade
da clínica. Neste sentido, considerando a relevância
desta questão, se faz necessário estudos prospectivos e
retrospectivos em larga escala para estabelecer o real efeito
clínico que a inibição do sistema de COX por um AINEs pode
gerar sobre a osseointegração.
ABSTRACT
Dental implant has the objective to replace one or
more missing teeth and return the esthetic and chew
function. However for clinical success is requires a biological
osseointegration process, which is characterized by bone
formation on implant surface. Currently, it is known that
the enzyme cyclooxygenase (COX) plays an essential role
on osseointegration. The aim of this study was to review
the biological role of COX system on osseointegration
and how non-steroidal anti-inflammatory drugs - NSAIDs
(COX inhibitors) can interfere with this process. The studies
show that COX, particularly COX-2 can have an important
role on osseointegration stimulating BMP-2 expression
and modulating the transcription factors related to bone
formation. In this regard, studies in vitro / in vivo report that
the use of NSAIDs can have a deleterious effect on the process.
Therefore, controlled clinical studies are necessary for a correct
understanding of the biological function of COX inhibition and
the effects of this system on the osseointegration process in
patients.

UNITERMS: Osseointegration - Prostaglandins - Dental
Implants.
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