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RESUMO 
 
 

O princípio biológico da Regeneração Óssea Guiada (ROG) vem sendo utilizado 

com sucesso na regeneração do rebordo alveolar.  A ROG, através da utilização de 

barreiras biológicas (membranas), proporciona a exclusão de tecidos indesejáveis, 

resultando em uma repopulação seletiva de células com potencial osteogênico.  A 

membrana de politetrafluoretilieno não-expandido denso (d-PTFE) apresenta a 

vantagem de impedir a penetração bacteriana, podendo permanecer exposta na 

cavidade bucal com baixos riscos de infecção.  Além disso, a remoção da membrana é 

bastante simples, sem injúrias ao paciente e aos tecidos moles.  O objetivo deste 

estudo foi avaliar clinicamente o tecido neoformado em sítios de pós-extração dentária 

tratados pela técnica da ROG, utilizando membranas de d-PTFE intencionalmente 

expostas em meio bucal.  Trinta sítios de pós-extração dentária de molares e pré-

molares inferiores, apresentando as paredes do alvéolo intactas foram selecionados 

para este estudo.  Os alvéolos foram divididos em 2 grupos.  O grupo teste (15 sítios)  

recebeu membranas de d-PTFE e o grupo controle (15 sítios)  não recebeu biomaterial.  
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A avaliação clínica constou de mensurações iniciais, previamente à exodontia, e 

mensurações finais, 60 e 90 dias após a exodontia.  A medida inicial foi obtida com 

auxílio da sonda periodontal, da linha muco-gengival (LMG) à margem gengival, por 

vestibular e lingual.  As medidas finais foram realizadas com auxílio de uma fita metálica 

posicionada da LMG vestibular à LMG lingual, posteriormente colocada em superfície 

plana e sua extensão medida com o auxílio de uma régua milimetrada endodôntica.  A 

avaliação clínica mostrou que os sítios tratados apresentaram formação de tecido 

compatível com tecido gengival queratinizado normal e saudável, sem alteração da 

posição original da LMG, mantendo a anatomia do rebordo alveolar.  Os resultados 

clínicos demonstraram um ganho maior de tecido queratinizado no grupo teste do que 

no grupo controle tanto em 60 quanto em 90 dias.  Concluimos que a membrana de d-

PTFE possibilita a formação de um tecido com características macroscópicas similares 

a gengiva queratinizada normal.  Os sítios de pós-exodontia que receberam 

membranas de d-PTFE apresentaram maior formação de tecido queratinizado que os 

sítios que não receberam membrana.  A quantidade de tecido neoformado nos sítios de 

pós-exodontia que receberam membranas de d-PTFE proporciona condições favoráveis 

para futura instalação de implantes dentários.  
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ABSTRACT 
 
 

The biologic principle of Guided Bone Regeneration (GBR) has been successfully 

applied in alveolar ridge regeneration.  The use of an occlusive membrane eliminates 

the problem of soft tissue and epithelial migration into bone defects resulting in 

enhanced regeneration of bone by selective cell repopulation.  The 

polytetrafluoroethylene non-expanded dense membrane (d-PTFE) resists the 

incorporation of bacteria into its structure and can be left exposed in the mouth with a 

low risk of infection.  In addition, membrane removal is very easy, without injuries to 

patients and to the neoformed tissues. The aim of this study was to clinically evaluate 

the soft tissue enhancement in post-extraction sites, treated by guided bone 

regeneration, utilizing d-PTFE membranes over extraction sites, without primary closure.  

A total of 30 human alveolar sockets, exhibiting preserved bone walls, were randomly 

selected for this study.  Alveolar sockets were separated in 2 groups.  In the test group, 

15 extraction sites were randomly selected to receive d-PTFE membranes.  The control 

sites (15 extraction sites)  received no biomaterial.  Clinical evaluation included initial 
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measurements, prior to teeth extraction, and final measurements, 60 and 90 days after 

surgery.  Inital measurements of the buccal and the lingual keratinized gingiva were 

taken from the mucogingival line (MGL) to the most coronal gingival margins utilizing a 

periodontal probe.  Final measurements were performed with the aid of a metallic strip, 

which was placed from the buccal MGL to the lingual MGL.  The mettallic strip was 

placed on a flat surface and the total length of the metal tape was measured with an 

endodontic millimeter ruler.  Clinical evaluation showed a soft tissue formation with 

macroscopical characteristics similar to normal and healthy keratinized gingiva.  The 

MGL original position seemed to be preserved, keeping alveolar ridge contour.  Clinical 

results showed higher soft tissue enhancement in the test group than in the control 

group on 60 and 90 days.  We conclude that d-PTFE membranes provide tissue 

formation with macroscopical characteristics similar to normal keratinized tissue.  Post-

extractions sites with d-PTFE membranes showed higher keratinized tissue formation 

than sites that did not receive membranes. The use of d-PTFE membranes intentionally 

exposed in post- extraction sites, predictably led to a soft tissue enhancement with 

suitable conditions for future implants placement. 
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I. INTRODUÇÃO 

 A reabsorção do osso alveolar é um fenômeno comumente observado após a 

exodontia.  Esta condição parece ser progressiva e irreversível, resultando em perda 

de altura e espessura do osso alveolar, mais proeminente no primeiro ano (ATWOOD, 

1971; PIETROKOVSKI & MASSLER, 1971).  

 

Quando um elemento dentário é perdido ocorre o colapso do rebordo naquela 

região, devido à perda de osso e conseqüentemente de tecido gengival queratinizado.   

A presença do tecido ósseo serve de suporte para o tecido gengival e para papila 

interdental.  Conseqüentemente, quando o osso não é preservado, a arquitetura óssea 

não está presente para suportar e manter a arquitetura gengival (LOCANTE, 2001). 

 

O princípio biológico da Regeneração Óssea Guiada (ROG), primeiramente 

descrita por MURRAY et al. em 1957, vem sendo utilizado com sucesso na 

regeneração do osso alveolar através dos procedimentos de Manutenção do Rebordo.  

A exclusão do tecido conjuntivo e gengival do espaço anteriormente ocupado pelo 

dente é proporcionada pela utilização de uma barreira biológica (membrana), que 

Introdução 
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mantém o espaço entre o osso e o retalho, permitindo uma repopulação seletiva de 

células originárias do osso sem a interferência de células de outros tecidos (LINDE et 

al. 1993a; LINDE et al. 1993b; DAHLIN et al., 1988; DAHLIN et al., 1990; BARBOZA et 

al. 1999b; SEIBERT & NYMAN, 1990; BUSER et al., 1990; NYMAN, 1991).  

 

As primeiras membranas não-reabsorvíveis disponíveis para uso odontológico 

eram constituídas de Politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) com ou sem suporte de 

titânio, com porosidades que permitiam o crescimento e inserção do tecido conjuntivo 

para estabelecer a cicatrização e inibir a migração epitelial.  Apesar da alta 

previsibilidade em utilizar as membranas de e-PTFE, a principal desvantagem deste 

biomaterial é que a exposição precoce pode causar contaminação bacteriana, e a 

reação inflamatória dos tecidos adjacentes levará à remoção antecipada da membrana 

(ZITZMANN et al., 1997; GHER et al., 1994).  Além disso, as membranas de e-PTFE 

necessitam de cobertura total do retalho, assim como as reabsorvíveis, exigindo que 

sejam executadas incisões relaxantes e deslocamento do retalho, alterando a 

arquitetura gengival e a posição da linha muco-gengival (LMG) (WANG & CARROLL, 

2001).   

 

A membrana de Politetrafluoretileno não-expandido denso (d-PTFE), com 

porosidade menor que 0.2 µm, parece resistir à incorporação bacteriana em sua 

estrutura, podendo ser exposta ao meio bucal com baixo risco de infecção (BARTEE, 

2001; BARBER et al., 2007).  Estudos em humanos com exposição intencional da 

membrana mostraram resultados clínicos e histológicos satisfatórios com formação de 

Introdução 
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osso e tecido queratinizado e ausência de inflamação (BARTEE, 2001; BARBER et al., 

2007).   

 

A presença de tecido ósseo e gengival apresenta grande influência na futura 

instalação de implantes dentários.  A utilização das membranas de d-PTFE, nos 

procedimentos de manutenção do rebordo alveolar, tem favorecido a formação óssea e 

a preservação de tecido queratinizado nos alvéolos dentários humanos.  Há carência 

na literatura de mais estudos sobre o tecido gengival preservado, através da ROG, 

utilizando membranas de d-PTFE intencionalmente expostas na cavidade bucal, 

imediatamente após a exodontia. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

 
             

           

1. Cicatrização Pós-Exodontia 

 

O  mecanismo biológico que ocorre durante a cicatrização após exodontia, em 

que as quatro paredes são preservadas, resulta numa seqüência de eventos no alvéolo 

dentário.   

 

Inicialmente, forma-se um coágulo que preenche todo o alvéolo (AMLER et al. 

1960).  A etapa de formação do coágulo sanguíneo ocorre imediatamente após a 

extração e representa o reparo temporário do alvéolo nas primeiras 24 horas.  Durante 

a fase de hemostasia, as plaquetas, células endoteliais e fibrinas agem através de 

citocinas e fatores de crescimento (WERNER & GROSE; 2003).  Em 2 a 3 dias, o 

Revisão da Literatura 
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coágulo sanguíneo contrai e é substituído por um tecido de granulação com vasos 

sanguíneos e fibras colágenas (AMLER et al. 1960).  Neste período, citocinas e fatores 

de crescimento, que estão presentes no coágulo, recrutam neutrófilos e outras células 

brancas para a região da injúria (YEO & ONG; 2004).  Em 4 dias, ocorrem a 

proliferação e o aumento do número de fibroblastos provenientes da margem da ferida 

cirúrgica.  Por volta do sétimo dia, o alvéolo é marcado pela presença de tecido de 

granulação com proliferação vascular e tecido conjuntivo jovem.  Osteóide é evidente 

na base do alvéolo e tecido epitelial cobre a ferida cirúrgica (AMLER et al. 1960).  Dez 

dias após a extração, há presença de formação óssea (BOYNE, 1966).  Por volta do 

28º, o alvéolo está praticamente preenchido por osso (AMLER, 1969; EVIAN et al., 

1982; JAHANGIRI et al., 1998; HSIEH et al., 1994).   

 

A remodelação do alvéolo começa com a proliferação de osteoclastos que 

induzem a reabsorção óssea.  Três semanas após a extração, um tecido conjuntivo 

denso recobre o alvéolo, que estava preenchido por tecido de granulação.  Um padrão 

ósseo trabecular, então começa a surgir.  Dois meses após a exodontia, a formação 

óssea ainda não está totalmente completa, com a presença de um tecido osteóide não 

completamente mineralizado.  A altura óssea do alvéolo original não foi totalmente 

atingida e o padrão trabecular ainda está em processo de remodelação. (JAHANGIRI et 

al., 1998; HSIEH et al., 1994; EVIAN et al., 1982).   
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2. Reabsorção e Remodelação do Rebordo Alveolar 

 

A cicatrização do alvéolo após exodontia resulta em reabsorção e remodelação 

do rebordo alveolar.  O processo de reparo muitas vezes tem como conseqüência 

redução da altura e espessura do rebordo residual (ATWOOD, 1971; PIETROKOVSKI 

& MASSLER, 1971; MECALL & ROSENFELD, 1991; NEMCOVSKY & SERFATY, 

1996).   

 

Diversas são as causas de deformidade do rebordo alveolar, dentre elas: 

exodontia traumática, doença periodontal avançada ou infecção endodôntica, defeitos 

congênitos (anodontia ou hipodontia, deformidades esqueléticas), patologias de tecidos 

moles e dentoalveolares, reabsorção fisiológica normal e também a combinação de 

todos esses fatores (ABRAMS, 1980; YEO & ONG, 2004).  Muitas vezes, essa 

deformidade do rebordo também ocorre devido ao desuso, atrofia e reabsorção 

provocada pela pressão durante a utilização de próteses dentárias.  Fatores sistêmicos 

também influenciam na perda óssea alveolar (ATWOOD & COY, 1971; MERCIER, 

1988; DEVLIN & FERGUSSON, 1991).    

 

A redução do rebordo acontece ao longo da vida, mas ocorre mais rapidamente 

do 6º ao 24º mês após a perda do elemento dentário.  Por razões ainda não 

esclarecidas, a presença do dente determina e estimula a manutenção do rebordo 

alveolar (TALLGREN, 1977; ATWOOD, 1979).  Segundo CARLSSON et al. (1967) na 

região anterior da maxila, o osso alveolar é rapidamente remodelado, ocorrendo perda 
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de 25% do volume no primeiro ano e de 40 a 60% da espessura nos primeiros 3 anos.  

Nas regiões posteriores, o índice de perda óssea inicial é geralmente maior do que nas 

regiões anteriores (MISCH et al., 1993).  Além disso, o processo de cicatrização 

alveolar parece resultar em reabsorção mais pronunciada no lado vestibular do que no 

lado lingual-palatino do rebordo, sendo a parede vestibular a primeira a remodelar ou 

reabsorver (IASELLA et al., 2003; ARAÚJO & LINDHE, 2005; SCHROPP et al., 2003).  

Estudos clínicos têm demonstrado uma média de 4,0 a 4,5 mm de reabsorção óssea 

horizontal após extração dentária (LEKOVIC et al., 1997,1998). 

 

TALLGREN em 1969 demonstrou que a redução em altura da região anterior da 

mandíbula, após a exodontia, foi 2 vezes maior que na maxila durante um período de 1 

ano. Depois de 7 anos, a proporção da reabsorção mandibular e a reabsorção maxilar 

aumentou ainda mais, sendo de 4:1.  Também foi proposto que a a maior reabsorção 

do rebordo alveolar mandibular deve-se a sua pequena área disponível e ao seu 

contorno, que  mostrou ser mais desfavorável em resistir às cargas oclusais 

(TALLGREN et al.,1980).  

 

CASADO em 2005 avaliou a utilização da proteína óssea morfogenética bovina 

(bBMP) em associação com matriz orgânica bovina (bOM) e membrana reabsorvível de 

colágeno para manutenção do rebordo imediatamente pós exodontias, que 

apresentaram ausência de paredes ósseas vestibulares em alvéolos humanos, 

comparando com alvéolos sem nenhum tipo de biomaterial.  Os resultados 

demonstraram que nos alvéolos sem preenchedor não houve aumento significativo do 

rebordo.  No entanto, os alvéolos com bBMP/bOM, com ou sem membrana 
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preservaram o rebordo ósseo, apresentando osso disponível suficiente para futura 

instalação de implantes dentários. 

 

Outros fatores também podem interferir com a formação do tecido ósseo após a 

injúria, tais como: alteração na proliferação dos vasos sanguíneos para o interior do 

defeito; ineficaz manutenção do coágulo e do tecido de granulação no defeito; intensa 

proliferação de um tecido “não-ósseo” e contaminação bacteriana (LANG et al., 2003). 

 

Os defeitos no rebordo alveolar parecem ser progressivos, resultando em uma 

série de problemas protéticos, estéticos e funcionais.  Esta condição dificulta a 

reabilitação do paciente seja através de próteses parciais fixas, próteses parciais 

removíveis, próteses totais ou ainda implantes endósseos.  Um dos principais requisitos 

para preservação do alvéolo pós-exodontia é a manutenção do tecido mole e ósseo 

durante e após a extração dentária (BARBOZA et al., 2002).      

 

3. Princípio Biológico da Regeneração Óssea Guiada 

 

O principal obstáculo no sucesso da cicatrização óssea e na formação de novo 

osso é que diferentemente da osteogênese, o tecido conjuntivo cresce rapidamente, 

acarretando na sua invaginação para o interior do defeito ou ferida cirúrgica, impedindo 

assim uma completa formação óssea (LINDE et al, 1993 a, b).  

 

O princípio de selar fisicamente um sítio anatômico, para proporcionar a 

cicatrização de determinado tipo de tecido e direcionar a regeneração tecidual através 
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de uma barreira física, tem sido utilizado na regeneração de nervos e tendões, desde o 

final da década de 50 (ASHLEY et al., 1959).   

 

Em 1957, MURRAY et al., sugeriram que a regeneração óssea seria previsível 

quando o osso era isolado do tecido conjuntivo.  Os autores removeram um fragmento 

do córtex da região ilíaca e femural de um cão, onde colocaram cúpulas de plástico, 

que funcionavam como barreira, em torno da área tratada.  Estas cúpulas mantinham o 

espaço necessário e protegiam o coágulo sanguíneo.  Após 10 semanas, observou-se 

a presença de tecido ósseo no interior das cúpulas.  

 

 Em 1959, HURLEY et al. utilizaram filtros de acetato de celulose “Millipore” para 

tratamento experimental da fusão espinhal em caninos.   Na década de 60, baseado 

neste relato, BASSET et al. (1961), BASSET (1966), RÜEDI & BASSET (1967) 

verificaram que a utilização dos filtros de acetato de celulose proporcionava a 

regeneração de defeitos ósseos alveolares em cães.  Posteriormente, BOYNE (1964), 

(1969), BOYNE & MIKELS (1968), testaram estes mesmos filtros em defeitos 

maxilofaciais de ambos os arcos.  

 

Em 1993, BUSER et al. propôs o termo Regeneração Óssea Guiada (ROG).   A 

ROG tem como objetivo o tratamento de defeitos ósseos e baseia-se no princípio da 

exclusão dos tecidos indesejáveis por meio de barreiras biológicas, possibilitando que 

células oriundas do tecido ósseo migrem para o interior do defeito (DAHLIN et al., 1988; 

DAHLIN et al., 1989; DAHLIN et al., 1990; BUSER et al., 1990; SEIBERT&NYMAN, 
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1990; BARBOZA, 1993; BARBOZA, 1999a; BARBOZA, 1999b; BARBOZA & CAÚLA, 

2002; BARBOZA & LUGÃO, 2001).  

      

 Um importante requisito para regeneração de rebordos alveolares deficientes, 

através da regeneração óssea guiada é a criação e a manutenção de um espaço entre 

o osso e o retalho, prevenindo o colapso e conseqüente deformação do rebordo 

(BARBOZA, 1999b).  A membrana não só age como uma barreira física para separar o 

tecido conjuntivo gengival do osso alveolar (SEIBERT & NYMAN, 1990; BUSER et al., 

1990) como também protege o coágulo nos estágios iniciais da cicatrização alveolar 

(MELCHER & DREYER, 1962 apud BARBOZA, 1999a).  Na Odontologia, as 

membranas têm sido usadas para recobrir enxertos ósseos e biomateriais, impedindo a 

invasão de tecido conjuntivo no interior do defeito, ao mesmo tempo em que 

proporciona a formação óssea (BARBOZA, 1999a). 

 

A ROG tem sido utilizada para manter o volume do osso alveolar após a extração 

dentária.  Nos alvéolos em que não é viável a instalação imediata do implante, é mais 

indicado logo após a exodontia, preservar o rebordo alveolar, prevenindo seu colapso e 

preparando-o para futura instalação de implantes dentários (BARBOZA, 1999b).  Logo, 

a regeneração dos rebordos alveolares com novo osso é o resultado mais desejado, 

principalmente quando se planeja reabilitar o paciente com implantes endósseos 

(SMUKLER et al., 1995).  
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4. Barreiras Biológicas  

 

As barreiras biológicas (membranas) utilizadas na técnica da ROG podem ser 

reabsorvíveis e não-reabsorvíveis.  

 

Inicialmente, estas barreiras biológicas não foram desenvolvidas para fins 

médicos, mas foram posteriormente escolhidas, devido as suas microporosidades que 

permitiam a passagem de líquidos e nutrientes e a sua possibilidade de esterilização 

(GOTTLOW,1993).   

 

Estas membranas devem possuir as seguintes características: Serem 

biocompatíveis e inertes, não-tóxicas, não-antigênicas, apresentar oclusividade celular, 

integração com os tecidos, rigidez suficiente para manutenção de espaço e proteção do 

coágulo sanguíneo, flexibilidade suficiente para facilitar o manuseio clínico e bom custo-

benefício (McGINNIS et al., 1998; HARDWICK et al., 1994).  Além disso, para 

assegurar a criação e manutenção do espaço de forma adequada, a membrana deve 

suportar seu próprio peso, resistir à pressão do tecido subjacente e suportar as forças 

da mastigação (KUBOTA et al., 1989).  O colapso da membrana elimina o espaço e 

prejudica a regeneração óssea.  A membrana deve também se adaptar ao contorno 

ósseo sem apresentar memória elástica e retornar a sua forma original.  Quanto melhor 

a adaptação da membrana, mais completa será a regeneração (SCANTLEBURY, 

1993). 
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4.1 Membranas Reabsorvíveis 

 

As membranas reabsorvíveis podem ser composta de osso liofilizado, colágeno, 

ácido poliglicólico, ácido polilático ou copolímeros destes ácidos, sulfato de cálcio e 

matriz dérmica acelular. Estas membranas apresentam algumas vantagens como  

ausência de um segundo tempo cirúrgico para sua remoção, integração da membrana 

com os tecidos e rápida reabsorção em caso de exposição, diminuindo o risco de 

contaminação bacteriana (LORENZONI et al., 1998; ZITZMANN et al., 1997). 

 

O principal problema relacionado a utilização das membranas reabsorvíveis é o 

período de reabsorção destas membranas e os efeitos de sua degradação sobre a 

formação óssea (AABOE et al.,1993).  As membranas reabsorvíveis devem apresentar 

como conseqüência do processo de reabsorção mínima reação tecidual.  Esta reação 

deve ser reversível e deve influenciar positivamente a regeneração do tecido.  O ideal é 

que a degradação destas membranas ocorra somente com a completa regeneração 

óssea (GOTTLOW,1993).  Outro aspecto importante é em relação a rigidez e a 

capacidade das membranas reabsorvíveis de manutenção de espaço.  A maioria das 

membranas reabsorvíveis apresentam incapacidade de manter o espaço adequado, a 

não ser que a morfologia do defeito seja muito favorável.  Mesmo logo após sua 

implantação nos tecidos, elas perdem sua característica mecânica de manutenção de 

espaço (LUNDGREN et al., 1994). 

 

Pesquisas relatam que membranas reabsorvíveis não podem ser consideradas 

inertes, já que reabsorvem e sofrem degradação.  O ácido polilático, copolímeros de 

Revisão da Literatura 



 

25 

ácido polilático e poliglicólico são biocompatíveis, porém não inertes, uma vez que 

espera-se alguma reação tecidual durante a degradação (MINABE et al., 1989).  No 

caso da membrana óssea liofilizada estudos sugerem uma integração da membrana 

com osso pré-existente, dificultando afirmar que houve uma reabsorção (BARBOZA, 

1993; BARBOZA, 1999a; BARBOZA, 1999b).  

 

4.2  Membranas Não- Reabsorvíveis  

 

As principais membranas não reabsorvíveis atualmente disponíveis para uso 

odontológico são de Politetrafluoretileno Expandido (e-PTFE), Politetrafluoretileno Não  

Expandido denso (d-PTFE), Titânio e Alumina. 

 

As primeiras membranas disponíveis no mercado internacional eram constituídas 

de Politetrafluoretileno expandido (e-PTFE), com suporte ou não de titânio.  Este 

material é inerte e não provoca nenhuma reação tecidual quando inserido no corpo 

humano, sendo inclusive freqüentemente utilizado em cirurgia vascular.  

 

Estudos comprovam a eficácia da utilização das membranas não-reabsorvíveis 

na regeneração de defeitos ósseos em animais e humanos (DAHLIN et al., 1988; 

SEIBERT&NYMAN, 1990).   
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4.2.1 Membranas de Politetrafluoretileno Expandido (e-PTFE) 

 

Em um estudo em 35 ratos utilizando membranas de e-PTFE, OHNISHI et al. 

(2000) demonstraram que 1 mês após as extrações, os alvéolos estavam 

completamente preenchidos por novo osso e que era impossível distingui-lo do osso 

pré existente.  Os autores concluiram também que a membrana de e-PTFE acelera a 

nova formação óssea em 4 semanas após a ROG. 

 

LEKOVIC et al.(1997) compararam a utilização de membranas de e-PTFE após 

exodontia para manutenção do rebordo alveolar (grupo teste) com sítios de extração 

sem membrana (grupo controle).  No grupo controle, considerável perda óssea em 

altura e espessura foi observada.  No entanto, o grupo teste apresentou completo 

preenchimento ósseo do alvéolo. 

 

 Um estudo histológico em humanos comparou a utilização de membranas de e-

PTFE com membranas de ácido polilático (PLA) e poliglicólico (PGA) e constatou que o 

grupo tratado com  e-PTFE demonstrou  a maior quantidade de formação óssea.  Os 

autores sugeriram que 2 fatores influenciaram a quantidade de osso formado: a 

capacidade de manutenção de espaço e o tempo de permanência da membrana na 

área tratada.  Segundo os autores, as membranas de PLA/PGA  não apresentaram 

rigidez suficiente para garantir a manutenção do espaço necessária (SIMION et 

al.,1996). 
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Microscopicamente, as membranas de e -PTFE são produzidas com 2 diferentes 

microestruturas.  A porção interna é oclusiva (com poros de aproximadamente de 5µm 

e 30% de ar por volume) para prevenir a migração dos tecidos gengivais para o defeito 

ósseo.  A porção externa é flexível para permitir uma melhor adaptação da membrana 

nas margens do defeitos.  Esta parte da membrana é mais aberta (poros de 

aproximadamente 20µm e 50% de ar por volume) para viablizar a integração com os 

tecidos, estabilização da ferida e prevenir ou retardar a epitelização (SIMION et al., 

1994 b).   

 

Mesmo com estas diferenças de permeabilidade, estudos demonstraram a 

capacidade das bactérias em aderir a membrana de e-PTFE quando precocemente 

expostas na cavidade oral durante terapia periodontal (SELVIG et al., 1990; 

GREVSTAD et al., 1993).  Estes autores demonstraram que os microorganismos orais 

podem contaminar as membranas de e-PTFE pela colonização da superfície e invasão 

da microestrutura aberta, comprometendo os resultados clínicos, devido à reação 

inflamatória dos tecidos adjacentes.  Isto pode levar a remoção antecipada da 

membrana, interferindo na completa regeneração óssea (JOVANOVIC et al., 1992; 

BECKER et al., 1994; SIMION et al., 1994a; SIMION et al., 1996; ZITZMANN et al., 

1997; LEKOVIC et al., 1997; LEKOVIC et al., 1998; CARPIO et al., 2000).  

  

A deiscência do tecido mole representa uma grande complicação durante os 

procedimentos de ROG utilizando e-PTFE.  Muitas vezes, a deiscência do tecido pode 

afetar apenas uma pequena parte da membrana, mas em outros casos, pode se tornar 

uma séria complicação, levando ao insucesso do tratamento e sofrimento para o 
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paciente (DAHLIN et al.,1995; LORENZONI et al., 1998; SIMION et al., 1997; 

WATCHTEL et al., 1991). 

 

Em outro estudo, SIMION et al. (1994b) demonstraram justamente esta 

capacidade das bactérias em atravessar a membrana.  Para isso, os autores criaram 

dispositivos instalados na cavidade bucal de pacientes voluntários para simular as 

propriedades oclusivas das membranas expostas.  Câmaras com membranas de e-

PTFE foram aplicadas a dispositivos de acrílicos adaptados à superfície bucal da região 

de molares e pré-molares.  Os dispositivos eram removidos apenas para higiene bucal.  

Os pacientes apresentavam saúde periodontal.  Os autores demonstraram através de 

microscopia eletrônica que a invasão bacteriana da porção oclusiva da membrana de e-

PTFE parecia iniciar após 2 ou 3 semanas de acúmulo de placa bacteriana.  Bactérias 

foram observadas na espessura da membrana em 2 espécimes.  Completa invasão da 

espessura da membrana foi vista após 4 semanas.  Em relação a porção interna, as 

bactérias foram detectadas após 3 semanas em 1 espécime e após 4 semanas em 2 de 

3 espécimes.  Portanto, este trabalho concluiu que a oclusividade parcial da porção 

interna da membrana de e-PTFE, quando exposta a cavidade oral, pode retardar a 

invasão bacteriana através da membrana, por aproximadamente 3 a 4 semanas.  

Sendo assim,  a remoção da membrana  não deve ultrapassar  4 semanas, para não 

comprometer a regeneração dos tecidos.     

 

Apesar de todas essas complicações a cerca da exposição precoce da 

membrana, O’BRIEN et al.(1994) utilizaram membranas de e-PTFE em alvéolos em 

preparação para instalação de implantes dentários, onde não houve intenção de 
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realizar total cobertura da membrana.  Os resultados deste estudo foram bastante 

satisfatórios com ausência de sinais de inflamação e regeneração de novo osso.    

      

Outro aspecto importante é que as membranas instaladas em alvéolos e em 

defeitos ósseos ao redor de implantes não podem apresentar micromovimentos, 

devendo estar bem adaptadas entre as paredes ósseas.  Isto se torna possível devido a 

presença de paredes ósseas remanescentes íntegras.  Normalmente, esta 

movimentação da membrana ocorre nos casos de deiscências ou fenestrações ósseas 

ao redor de implantes e em procedimentos de aumento de rebordo ósseo, onde não 

existe altura óssea suficiente para a manutenção de espaço para a regeneração, sendo 

necessária a fixação da membrana com micro-parafusos (CARPIO et al., 2000).  

 

Portanto, micromovimentos pós-cirúrgicos da membrana podem levar a 

movimentação do enxerto (quando utilizado), deiscência do tecido mole, desintegração 

do coágulo sanguíneo, entre outras complicações (CARPIO et al., 2000).  A 

movimentação da membrana tem como conseqüência, seu colapso, dimuindo então o 

espaço necessário para completa formação óssea (SEIBERT & NYMAN, 1990; 

HARDWICK et al., 1995). 

 

Um outro tipo de membrana não reabsorvível é a membrana de e-PTFE com 

reforço de titânio.  Esta membrana consiste de uma dupla camada de e-PTFE com uma 

estrutura de titânio interposta (JOVANOVIC & NEVINS, 1995; SIMION et al., 1998; 

TINTI et al., 1996).  Recentes estudos têm demonstrado sucesso na utilização desta 

membrana em aumento vertical de rebordo e em tratamento de grandes defeitos do 
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processo alveolar.  Em aumento vertical de rebordo, a membrana de e-PTFE 

convencional não mantém adequadamente o espaço necessário para formação óssea 

(HÄMMERLE & JUNG, 2003).  

 

Estudos comparando a utilização de membranas de e-PTFE, em que não houve 

exposição precoce, e as membranas reabsorvíveis demonstraram formação óssea mais 

favorável com as membranas de e-PTFE (McGINNIS et al., 1998; MELLONIG et al., 

1998; ITO et al., 1998; SIMION et al., 1997). 

 

A necessidade de remoção das membranas de e-PTFE é uma das principais 

desvantagens destas membranas, podendo causar trauma e injúrias ao paciente e aos 

tecidos neoformados.  Além disso, o período ideal para remoção das membranas de e-

PTFE ainda é divergente na literatura.  Sabe-se que sítios onde a membrana é 

removida precocemente, demonstram menor ganho ósseo em altura do que sítios que a 

membrana é removida no tempo correto.  Logo, é importante que a membrana não seja 

removida até que ocorra a completa formação óssea, otimizando os resultados clínicos.  

O Manual da Gore-Tex afirma que estas membranas devem ser removidas de 4 a 6 

semanas após sua instalação (W.L. GORE & ASSOCIATES, 1988).  O’BRIEN et 

al.(1994), preconizou a remoção das membranas de e-PTFE de 8 a 10 semanas após a 

cirurgia, obtendo formação óssea abaixo da membrana.  Outros autores recomendam a 

remoção da membrana após 6 a 8 semanas (BUSER et al.1990; BECKER & BECKER, 

1990).  Por outro lado, estudos sugerem a manutenção da membrana por pelo menos 

4,5 a 6 meses para total cicatrização, já que a formação óssea é alterada com a 

exposição das membranas, podendo levar a infecção e comprometimento da 
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regeneração óssea (BUSER et al., 1990; WACHTEL et al., 1991; WILSON, 1992; 

JOVANOVIC et al.,1992; BECKER et al., 1994; GHER et al., 1994; LANG et al.,1994; 

SIMION et al.,1994a; BUSER et al., 1995; JOVANOVIC & NEVINS, 1995; NOWZARI & 

SLOTS, 1995; DIÈS et al., 1996). 

 

4.2.2  Membrana de Politetrafluoretileno Não–Expandido Denso 

(d-PTFE)  

 

Conforme citado anteriormente, vários estudos sugerem que o recobrimento das 

membranas utillizadas nos procedimentos de ROG é um importante pré-requisito para o 

sucesso da regeneração óssea (WANG et al., 2001a; WANG & CARROLL, 2001; 

WANG & AL-SHAMMARI, 2002; WANG et al., 2002).   

 

A eficácia da utilização da membrana de d-PTFE tem sido demonstrada clínica e 

histologicamente por diversos estudos em animais e humanos (BARTEE & CARR, 

1995; BARTEE, 1995a; BARTEE, 1995b; CRUMP et al., 1996; BARTEE, 1998; 

BARTEE, 2001; WALTERS et al., 2003; BARBER et al., 2007; HOFFMANN et al., 

2008).  

 

A membrana de d-PTFE  começou a ser desenvolvida e utilizada por BARTEE 

em 1995 e desde então sua eficácia e previsibilidade têm sido demonstrada em 

inúmeros trabalhos na literatura (BARTEE & CARR, 1995; BARTEE, 1995a; BARTEE, 

1995b; BARTEE, 1998; BARTEE, 2001; BARBER et al., 2007; HOFFMANN et al., 
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2008).  Esta membrana é um biomaterial não-reativo, não-reabsorvível, leve, flexível, 

não é macroporosa (BARTEE & CARR, 1995) e foi desenvolvida com uma pequena 

porosidade para facilitar sua estabilização na ferida por adesão celular, mas com 

densidade suficiente para prevenir a invasão de bactérias para seu interior.  Esta 

característica diferencial da membrana proporciona facilidade em sua remoção, 

tornando este procedimento tão simple quanto uma remoção de sutura (BARBER et al., 

2007; HOFFMANN et al., 2008). 

 

Na verdade, estas membranas são a primeira indicação para áreas de extração 

unitária e múltipla.  A plasticidade e ausência de “memória” da membrana de d-PTFE 

proporciona que ela seja facilmente manuseada e adaptada nos defeitos ósseos 

(BARTEE, 1995a). 

 

BARTEE em 2001 relatou que devido à baixa porosidade (< 0,2µm), a membrana 

apresenta uma  densidade de superfície alta e resiste a incorporação de bactérias em 

sua estrutura e por isso, pode ser deixada exposta na cavidade bucal com baixos riscos 

de infecção e subseqüente perda do enxerto utilizado.  Além disso, TRIPLETT (1994) 

também sugeriu que muitas vezes a permanência de membranas não-reabsorvíveis 

intencionalmente expostas nos sítios cirúrgicos é de grande valor, especialmente em 

áreas onde a preservação da gengiva queratinizada é indispensável para o sucesso do 

tratamento reabilitador.      

 

Além do mais, a capacidade da membrana de permanecer exposta na cavidade 

bucal também reduz a necessidade de retalhos extensos e incisões relaxantes para 
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cobertura total da membrana (BARTEE, 2001; BARBER et al., 2007).  Como 

conseqüência, é possível manter a arquitetura do tecido gengival queratinizado em sua 

posição original.   Esta preservação do tecido gengival só é possível porque o 

recobrimento total do retalho não é preconizado.  A mucosa inserida e a papila 

interdental também são mantidas em suas posições originais, promovendo um 

resultado estético ainda melhor (BARTEE, 2001; BARBER et al., 2007). 

 

Uma outra vantagem da membrana de d-PTFE é que não ocorre integração da 

membrana com o tecido conjuntivo adjacente, dispensando um segundo tempo 

cirúrgico para sua remoção.  Desta forma, sua remoção é bastante simples, podendo 

ser realizada sem anestesia, cirurgia ou trauma para os tecidos em torno da membrana 

(BARTEE, 1995 a,b; BARTEE, 1998, BARTEE, 2001; BARBER et al., 2007, 

HOFFMANN et al., 2008).   

 

Esta facilidade de remoção da membrana da d-PTFE foi comprovada por 

CRUMP et al. (1996), quando comparou a força requerida para remover as membranas 

de e-PTFE e d-PTFE.  A membrana de d-PTFE  não apresentou  tensão para ser 

removida.  Os autores também relataram que o principal motivo para esta facilidade é 

que a membrana de d-PTFE não é aprisionada no tecido conjuntivo e pode então ser 

removida sem afastamento do retalho. 

 

O momento ideal para remoção da membrana ainda continua controverso na 

literatura. VERGARA et al.(1997) não relataram diferença significativa na regeneração 

óssea quando as membranas foram removida com 1 mês ou com períodos maiores.  

Revisão da Literatura 



 

34 

BARTEE (1998) relata que o período ideal para remoção das membranas irá depender 

do tamanho do defeito e o nível de vascularização, para que então a formação óssea 

possa ocorrer.  A remoção das membranas com 21 a 28 dias permite que o suprimento 

sanguíneo proveniente da parte superior do defeito desenvolva uma formação óssea 

adequada.  

 

Quando a regeneração de amplos defeitos ósseos é desejada, como por 

exemplo em casos de aumento vertical de rebordo, um tempo maior de manutenção da 

membrana é necessário para que uma adequada formação óssea ocorra.  Nestes 

casos, a estabilização da membrana com micro-parafusos e fechamento primário do 

retalho são requeridos (BUSER et al., 1990).   

 

Um estudo sobre cicatrização de sítios cirúrgicos também avaliou o tempo de 

permanência da membrana nas áreas cirúrgicas.  Os resultados demonstraram que 

após 21 dias de cicatrização, os sítios cirúrgicos estão preenchidos por osso imaturo 

trabeculado e células ósseas, com rápido desenvolvimento da microvasculatura 

necessária para completa maturação óssea (OHTA, 1993).   

 

Diferentes casos clínicos em humanos, utilizaram a membrana de d-PTFE como 

preservação do rebordo, com extrações unitária/múltiplas para posterior instalação de 

implantes ou instalação imediata de implantes.  Todos os casos apresentaram ótimos 

resultados.  Imediatamente após a remoção da membrana, tecido conjuntivo denso com 

consistência clínica semelhante ao osteóide (osso imaturo) foi observado (BARTEE, 

1995a).  Os implantes demonstraram estar totalmente imersos em tecido ósseo.  
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Baseado neste estudo de OHTA (1993) a membrana foi removida com o período 

mínimo de cicatrização (21 dias) após os procedimentos cirúrgicos, estando estável no 

interior da ferida sem sinais de inflamação ou infecção.   

A alta previsibilidade da membrana de d-PTFE, nos procedimentos de 

manutenção do rebordo, permite que este tipo de membrana seja utilizada em sítios de 

pós-extração, rotineiramente pelos dentistas em seus consultórios (BARTEE, 1995 a). 

 

5. Tecido Gengival ao Redor de Implantes 

 

A gengiva ou periodonto de proteção é uma combinação dos tecidos epitelial e 

conjuntivo e pode ser definida como uma porção da membrana mucosa bucal que, na 

dentição de um indivíduo saudável, envolve e se adere ao dente e ao processo 

alveolar.  A gengiva recobre a crista óssea alveolar, o septo ósseo interdental e a 

porção coronal do processo alveolar coronariamente e externamente, e se estende até 

as junções mucogengivais (SCHROEDER, 1986). 

 

A gengiva inserida tem textura firme, cor rósea e na maioria das vezes, sua 

superfície apresenta um pontilhado delicado que lhe confere o aspecto de casca de 

laranja.  Todavia, o pontilhado está presente apenas em 40% dos adultos.  Esta porção 

da mucosa está firmemente inserida no osso alveolar subjacente e cemento por meio 

de fibras do tecido conjuntivo e portanto, é comparativamente imóvel em relação aos 

tecidos subjacentes (LINDHE et al., 1999).  A largura da gengiva inserida sobre a face 

vestibular, em diferentes áreas da boca, varia de menos de 1mm até 9 mm (BOWERS, 

Revisão da Literatura 



 

36 

1963).  Na superfície lingual da mandíbula, a gengiva inserida termina na junção com a 

mucosa que reveste o assoalho da boca (CARRANZA JR., 1983).  

 

 O tecido mole ao redor dos implantes dentários bem sucedidos são em muitos 

aspectos semelhantes ao tecido mole de dentes naturais (LISTGARTEN et al., 1991).  

Este tecido consiste em tecido conjuntivo denso, subjacente a um epitélio 

multiestratificado, escamoso e queratinizado, os quais desempenham um importante 

papel na defesa e proteção dos tecidos periimplantares.  Como na dentição natural, 

cada implante é circundado por um sulco gengival, cujo ápice é composto pelas células 

do epitélio juncional.  Abaixo do epitélio sulcular e juncional, o tecido conjuntivo está em 

contato direto com a superfície do implante (NARAYANAN & PAGE, 1983).  

 

 O tecido gengival ao redor do implante deve ser de quantidade e qualidade 

suficiente para permitir uma margem gengival que seja compatível em forma, cor e 

textura com os dos dentes adjacentes.  Portanto, para alcançar estética favorável e 

saúde ao redor do implante, o contorno, a altura e espessura dos tecidos gengivais 

devem corresponder ao dos tecidos gengivais dos dentes adjacentes 

(SAADOUN,1995). 

 

Uma adequada faixa de gengiva queratinizada é normalmente definida como 

sendo > 2mm (LANG & LÖE, 1972).  A ausência de gengiva queratinizada suficiente, 

compromete a manutenção da saúde dos tecidos ao redor do dente ou implante.  Há 

suspeitas de que uma quantidade insuficiente de tecido queratinizado, especialmente  
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com uma higiene oral deficiente, influencie negativamente a manutenção dos tecidos 

marginais de dentes e implantes restaurados (STETLER & BISSADA, 1987). 

 

Diversos estudos têm indicado que a presença de uma faixa adequada de tecido 

queratinizado é o fator principal para o sucesso e manutenção dos implantes ao longo 

dos anos, especialmente nos casos de implantes com superfície áspera.  Também foi 

relatado que o fracasso do implante pode ocorrer como resultado de um problema 

contínuo iniciando no fluido gengival (KIRSCH & MENTAG, 1986). 

 

Um estudo realizado por CHUNG et al.(2006)  investigou  a relação da presença 

ou ausência de tecido queratinizado ao redor dos implantes com o período de 

manutenção dos implantes com diferentes superfícies.  Os autores concluiram que a 

ausência de uma faixa suficiente de tecido queratinizado, especialmente nos implantes 

posteriores, independente do tipo de superfície do implante, tem associação com 

acúmulo de placa e inflamação gengival, mas não com perda óssea.  Logo, a presença 

de mucosa queratinizada é um fator mais importante para a saúde periimplantar que o 

tipo de superfície do implante.   

 

BERGLUNDH et al. (1991) realizaram um estudo em cães, onde compararam a 

estrutura e composição dos tecidos moles supra-alveolares sadios adjacentes a 

implantes de titânio com os tecidos gengivais correspondentes adjacentes aos dentes.  

Os resultados demonstraram que a mucosa periimplantar que se formou ao redor dos 

implantes após a conexão dos abutments tinha características semelhantes com o 

tecido gengival ao redor do dente.  

Revisão da Literatura 



 

38 

 As análises histológicas dos tecidos moles revelaram que a composição da 

gengiva livre apresentava-se diferente do tecido conjuntivo supra-alveolar dos dente 

adjacentes, com respeito à presença de colágeno, fibroblastos, leucócitos e vasos 

sanguíneos. Os tecidos supra-alveolares periodontais têm duas origens distintas, ao 

passo que a mucosa periimplantar é originada da mucosa da crista alveolar edentada, e 

que a introdução do abutment provoca uma alteração nas características desta mucosa.  

A principal conclusão deste estudo foi a relação criada entre a presença de tecido 

gengival queratinizado e inserido com a manutenção da saúde periimplantar, formando 

uma barreira contra a formação de placa e infecção subgengival (BERGLUNDH et al., 

1991). 

 

Dentro desta análise sobre os aspectos essenciais para a manutenção de saúde 

gengival ao redor de implantes, um trabalho realizado em mandíbulas de cães avaliou a 

espessura da mucosa perimplantar e sua relação com a osseointegração.  Três meses 

após a instalação de implantes, as mandíbulas foram reabertas para a inserção dos 

abutments.  O grupo controle recebeu as conexões através da técnica padrão descrita 

no manual do sistema Brånemark®, e no grupo teste, nos implantes contra-laterais, foi 

realizada a mesma técnica, porém uma pequena faixa de gengiva foi removida 

objetivando formar uma fina camada de tecido mole perimplantar.  Os resultados deste 

estudo demonstraram que no grupo teste, que apresentou uma distância da crista 

óssea à superfície externa do epitélio bucal menor que no grupo controle, ocorreu 

reabsorção óssea no final dos primeiros seis meses de osseointegração, na intenção de 

permitir a formação de tecido mole inserido.  Os autores sugeriram que a partir do 

momento que os implantes são expostos no meio bucal e à função, uma inserção 
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gengival de uma dimensão mínima é requerida para restabelecer o espaço biológico 

protegendo a osseointegração (BERGLUNDH & LINDHE, 1996). 

 

A presença de quantidade suficiente de tecido gengival queratinizado disponível 

para instalação e posteriormente, ao redor dos implantes é fator primordial para o 

sucesso e sobrevida das próteses sobre implante (SAADOUN,1995).  
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III. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar clinicamente o tecido neoformado em sítios de pós-extração dentária 

tratados pela técnica da ROG, utilizando membranas de d-PTFE intencionalmente 

expostas em meio bucal. 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Comparar o tecido neoformado em sítios de pós-extração dentária utilizando 

membranas de d-PTFE intencionalmente expostas em meio bucal, com o tecido 

neoformado em sítios de pós-extração que não receberam membrana. 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi  submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense que através do documento CEP 

CMM/HUAP n
o 

186/05 deu parecer favorável a todos procedimentos previstos. 

 

1. Amostra  

 

A amostra constou de 30 alvéolos dentários humanos de molares e pré-molares 

inferiores de 10 pacientes.  Os pacientes para serem incluídos no trabalho, 

concordaram em participar da pesquisa, assinando um termo de consentimento (Anexo 

1), estando dispostos a seguirem as orientações e os cronogramas apresentados.  

Pacientes com doenças sistêmicas graves ou com alguma deficiência mental ou motora 

que os impossibilitassem de manter um nível adequado de higiene bucal, doenças 

sistêmicas que afetam o periodonto, terapia medicamentosa de longa duração, grávidas 

e fumantes foram excluídos deste trabalho.  Os pacientes foram atendidos na clínica de 

Periodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense.  Os 30 
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dentes envolvidos neste estudo apresentavam indicação de exodontia com as paredes 

ósseas do alvéolo intactas e presença dos dentes adjacentes.  O grupo teste (15 sítios) 

recebeu a membrana de d-PTFE, que foi mantida exposta na cavidade bucal.  O grupo 

controle (15 sítios) não recebeu nenhum tipo de material. 

 

2. Tratamento Pré-Cirúrgico 

 

Inicialmente, os pacientes foram selecionados por meio de radiografia periapical 

e exame clínico para avaliar a necessidade de extração do elemento dentário.  Os 

pacientes com indicação de tratamento periodontal foram submetidos à raspagem para 

diminuir os riscos de infecção e complicações pós-cirúrgicas. Todos os pacientes foram 

medicados com Amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas por 7 dias, iniciando 24 h antes da 

cirurgia.  Exames complementares, incluindo hemograma completo, coagulograma e 

glicose foram realizados.  

 

3. Procedimentos Cirúrgicos 

 

Previamente às extrações de ambos os grupos, a faixa de gengiva queratinizada 

vestibular e lingual foi medida da LMG à margem gengival por vestibular e por lingual 

(fig.1), com  auxílio da sonda periodontal UNC-15 (Hu-Friedy Mfg. Inc. Chicago, IL, 

EUA). Os dados coletados foram imediatamente anotados por um auxiliar.  Os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados por um único profissional.  Os pacientes 

foram submetidos à anestesia local para exodontia dos elementos dentários 
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previamente examinados e selecionados.  O centro do futuro alvéolo foi determinado 

por medidas da distância mésio-distal por vestibular, tendo como referência o centro da 

coroa dos dentes adjacentes em seus respectivos níveis dento-gengivais, com auxílio 

da sonda periodontal UNC-15 (Hu-Friedy Mfg. Inc. Chicago, IL, EUA).  Em todos os 

casos, as extrações foram realizadas de forma a preservar as paredes ósseas do 

alvéolo.  Incisões intra-sulculares vestibular e lingual foram realizadas em ambos os 

grupos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a exodontia, todo tecido de granulação foi curetado do interior do alvéolo e 

dos espaços interdentais (fig.2)   

 

 

 

 

Fi Figura 1. Mensuração inicial da faixa de gengiva 

queratinizada da LMG a margem gengival, por 
vestibular e lingual.                                   
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No grupo teste, retalho total foi elevado ao redor do alvéolo o suficiente para 

facilitar a instalação da membrana de d-PTFE (Cytoplast® Regentex TXT-200, 

Osteogenics Biomedical Inc, Lubbock, Texas) (fig.3).  

 

 

 

Figura 3. Membrana de d-PTFE(Cytoplast® Regentex TXT-200) 

Figura 2. Tecido de granulação curetado 
do interior do alvéolo. Note as paredes 
do alvéolo íntegras 
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A membrana foi recortada e adaptada entre as paredes ósseas e os retalhos 

(vestibular e lingual), 3 a 5 mm apicalmente à margem óssea do alvéolo.  Sutura em “X” 

foi executada para a estabilização da membrana (fig.4).  No grupo controle, o alvéolo foi 

suturado sem intenção de fechamento primário da ferida, também preservando a LMG 

em sua posição original (fig. 5). A membrana foi mantida exposta intencionalmente em 

todos os casos por 28 dias, preservando a arquitetura gengival com a LMG em sua 

posição original.  
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Figura 4.Membrana de d-PTFE intencionalmente  
exposta estabilizada por meio de suturas.  
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4. Cuidados Pós-Cirúrgicos 

 

Os pacientes foram orientados a bochechar com gluconato de clorexidina a 

0,12% (Periogard® Colgate-Palmolive Ind. e Com. Ltda, São Paulo – SP, Brasil)  2 

vezes ao dia pelo período de manutenção da membrana na cavidade bucal.   

As suturas foram removidas após 1 semana.  A membrana foi removida com 

auxílio de uma pinça hemostática após 28 dias de sua instalação (fig.6 e 7). 

 

 

 

 

Figura 5. Aspecto imediatamente após a exodontia do grupo 
controle. Alvéolo suturado sem intenção de fechamento 
primário. 

Material e Métodos 



 

47 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 6. Aspecto da membrana antes de ser removida, 28 dias 
após a exodontia. 

Figura 7. Aspecto do tecido neoformado imediatamente 
após a remoção da membrana. 
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5.  Métodos de Avaliação  
 

5.1. Avaliação Clínica 

 

Sessenta e 90 dias após a exodontia, os pacientes foram novamente avaliados 

quanto ao aspecto clínico do tecido neoformado e novas medições deste tecido foram 

realizadas.  Aspectos como cor, textura e presença ou ausência de sinais de inflamação 

ou infecção do tecido neoformado também foram observados. 

As medidas do tecido gengival neoformado foram realizadas com o auxílio de 

uma fita metálica que foi posicionada sobre o tecido neoformado, da LMG vestibular à 

LMG lingual (fig.8).  A fita metálica foi removida da cavidade bucal, colocada em 

superfície plana e sua extensão foi medida com o auxílio de uma régua milimetrada 

endodôntica (Angelus®).  Portanto, esta extensão da fita metálica correspondeu a 

medida total do tecido gengival presente.  Desta forma, a dimensão do tecido 

neoformado foi obtida subtraindo-se deste valor total, as medidas das faixas de gengiva 

queratinizada vestibular e lingual, registradas no momento pré-operatório.  
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5.2  Avaliação Estatística 

 

A normalidade dos dados foi testada pelo Teste de Shapiro-Wilk (p<0.05).  As 

descrições estatísticas foram tomadas em nível de significância de 5 % e intervalo de 

confiança de 95%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medida da extensão total do tecido 
neoformado da LMG vestibular a LMG lingual nos 
grupos teste e controle. 
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V. RESULTADOS 

 
 

1. Análise Clínica 

Durante o período de manutenção das membranas de d-PTFE expostas no 

alvéolo, nenhum caso de inflamação ou contaminação foi observado nos tecidos 

adjacentes, evitando a remoção antecipada das membranas.  Todos os pacientes 

relataram um pós-operatório sem sintomas dolorosos.  Nenhum tipo de reação tecidual 

foi observada nos pacientes que receberam membrana. 

Nas superfícies das membranas que se mantiveram expostas, houve formação 

de placa visível. Nos grupos teste e controle, sessenta e 90 dias após a extração dos 

elementos dentários, os tecidos neoformados se mostraram sem sinais clínicos de 

inflamação.  Clinicamente, os sítios tratados apresentaram formação de tecido 

compatível com tecido gengival queratinizado normal e saudável, sem alteração da 

posição original da LMG, mantendo a anatomia do rebordo alveolar. 
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Os resultados demonstraram que houve um ganho maior de tecido queratinizado 

no grupo teste do que no grupo controle (fig.9,10,11).  As médias percentuais do ganho 

dos grupos teste e controle estão dispostos na tabela 1 e gráfico 1.  As diferenças entre 

as medidas finais e iniciais, 60 e 90 dias, nos grupos teste e controle estão 

apresentados no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Grupo Teste. Tecido neoformado 60 dias 
após a exodontia. Note a quantidade de tecido 
queratinizado formado (setas).   
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Resultados 

Figura 10. Grupo Teste. Aspecto do tecido neoformado 
90 dias após a exodontia. 

Figura 11. Grupo Controle. Tecido neoformado 90 dias 
após a exodontia. Note a mínima formação tecidual 
(setas) 
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Para os testes estatísticos foi estabelecido um intervalo de confiança de 95% 

com nível de significância de 5%.  Os percentuais de ganho tecidual submetidos ao 

teste de Shapiro-Wilk (p<0.05) apresentaram distribuição normal.  O Teste-t  

demonstrou que as diferenças entre os grupos teste e controle são estatisticamente 

significantes(p<0.05).   

 

 

 

Tabela 1. Médias do ganho de tecido gengival queratinizado 

GRUPO N 
MÉDIA  
60 DIAS 

DESVIO 
PADRÃO  
60 DIAS 

MÉDIA  
90 DIAS 

DESVIO 
PADRÃO  
90 DIAS 

TESTE 15 70,83% 22,77% 65,83% 24,62% 

CONTROLE 15 30,12% 15,15% 17,84% 12,95% 
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      Gráfico 1. Variação média do ganho tecidual dos grupos teste e controle 
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Gráfico 2. Distribuição das medidas do ganho de tecido gengival nos grupos teste e controle, 60 e 

90 dias após a exodontia. 
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VI. DISCUSSÃO 

 
 

Os resultados clínicos do presente estudo demonstraram que a utilização da 

membrana de d-PTFE permitiu a formação de um tecido queratinizado com 

características macroscópicas semelhantes ao tecido gengival queratinizado saudável, 

viabilizando assim, a futura instalação de implantes dentários. 

 

A membrana de d-PTFE é 100% composta por politetrafluoretileno.  Esta 

membrana foi desenvolvida com uma certa porosidade para facilitar a estabilização da 

membrana na ferida cirúrgica por adesão celular, mas com densidade suficiente para 

prevenir a invasão de bactérias através de sua estrutura (BARTEE, 1998).  A redução 

da contaminação bacteriana previne a infecção da membrana e dos tecidos abaixo 

dela, vistas com freqüência nas membranas de e-PTFE, que são macroporosas 

(FIORELLINI et al., 1998; MACDONALD et al., 1998).   

No presente estudo, todos os sítios apresentaram excelente cicatrização, com 

ausência de sinais de inflamação ou infecção.  Ao redor da membrana, os tecidos 
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exibiram características de saúde, apesar da presença de placa bacteriana visível sobre 

a membrana.  Portanto, pôde ser observado que a membrana de d-PTFE é um material 

inerte que não provoca reações, podendo ser utilizada com segurança em sítios de pós-

extração dentária. 

 

As membranas de e-PTFE e as membranas reabsorvíveis são amplamente 

utilizadas nos procedimentos de ROG.  Uma das desvantagens das membranas de e-

PTFE é justamente que suas áreas macroporosas, se expostas ao meio bucal estão 

sujeitas à contaminação bacteriana, resultando em infecção do biomaterial e dos 

tecidos moles adjacentes (JOVANOVIC et al., 1992; BECKER et al., 1994; SIMION et 

al., 1994a; SIMION et al., 1996; ZITZMANN et al., 1997; LEKOVIC et al., 1997; 

LEKOVIC et al., 1998; CARPIO et al., 2000).  Geralmente, este tipo de infecção não 

apresenta resposta favorável à antibioticoterapia, comprometendo assim, os 

procedimentos regenerativos e levando à remoção antecipada das membranas 

(BARTEE, 1998). 

 

Estudos têm comprovado que as bactérias podem atravessar a membrana de e-

PTFE, em casos de exposição precoce.  Um estudo realizado por SIMION et al.(1994) 

comparou aspectos clínicos e microbiológicos do processo de cicatrização de 10 casos 

tratados com implantes imediatos e membranas de e-PTFE, das quais algumas 

apresentaram exposição precoce.  O objetivo era avaliar a presença de microbiota e 

sua habilidade em penetrar nos poros da membrana.  Avaliações biométricas reveleram 

uma forte redução nas taxas de regeneração, nos casos de exposição precoce da 

membrana (41,6% versus 96,6%).  Os resultados do estudo revelaram presença de 
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bactérias na face interna das membranas expostas, confirmando que estes 

microorganismos podem atravessar a membrana, independentemente de sua 

porosidade.  Além disso, as taxas de regeneração óssea reduziram bastante nos casos 

de exposição precoce.  Portanto, a exposição precoce da membrana de e-PTFE deve 

ser considerada como uma complicação que impede a completa regeneração dos 

tecidos.  

 

Tendo em vista esta complicação acerca das membranas de e-PTFE, a pequena 

porosidade da membrana de d-PTFE (<0,2µm), constitui uma grande vantagem, pois 

impede a contaminação bacteriana, proporcionando uma completa regeneração óssea 

(BARTEE, 2001). 

 

As membranas reabsorvíveis começaram a ser utilizadas na odontologia com o 

objetivo de eliminar um segundo tempo cirúrgico para sua remoção, como no caso das 

membranas de e-PTFE.  No entanto, um dos problemas relacionados a utilização 

destas membranas nos procedimentos de manutenção/aumento de rebordo é a 

considerável redução da faixa de gengiva queratinizada com alterações no contorno 

gengival.  Estas alterações ocorrem devido a tentativa de recobrimento total da 

membrana pelo retalho, resultando em reposicionamento coronário do retalho e 

alteração na LMG (WANG et al., 2001; WANG & CARROLL, 2001; WANG & AL-

SHAMMARI, 2002; WANG et al., 2002).   

 

KIRKLAND et al.(2000) também demonstraram que a utilização de membranas 

reabsorvíveis resulta em perda de tecido mole e como conseqüência perda de tecido 
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ósseo.  Estas membranas podem até ser usadas em sítios de extração, mas 

necessitam de recobrimento total pelo retalho para prevenir dissolução da membrana 

(GOTTLOW, 1994; KELLERT et al., 1994).  Desta forma, sua utilização torna-se 

limitada em áreas de extração, devido a importância da presença de quantidade 

suficiente de tecido gengival para recobrimento da membrana.  Devido a estas 

complicações, tem sido esteticamente vantajoso, deixar as membranas 

intencionalmente expostas a fim de preservar a arquitetura gengival (TRIPLETT et al., 

1994).   

 

Considerando a freqüência de exposição precoce das membranas, um material 

com a capacidade de permanecer exposto na cavidade bucal e ainda alcançar sucesso 

na regeneração dos tecidos, pode ser considerado como um grande avanço nos 

procedimentos de manutenção do rebordo alveolar.  

 

Por estes motivos, esta é uma importante vantagem da membrana de d-PTFE 

utilizada neste trabalho.  Sua capacidade de permanecer exposta na cavidade bucal 

com baixos riscos de infecção, dispensa seu recobrimento total.  Além disso, incisões 

relaxantes e deslocamento do retalho tornam-se desnecessários. Diversos estudos 

consideram que quando não há o recobrimento da membrana pelo retalho, evita-se 

perda de  tecido queratinizado com preservação da arquitetura gengival (WANG et al., 

2001; WANG & CARROLL, 2001; WANG & AL-SHAMMARI, 2002; WANG et al., 2002). 

 

No nosso estudo, as extrações dentárias de ambos os grupos foram realizadas 

de forma a preservar as quatro paredes ósseas do alvéolo.  No grupo teste, não foi 
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necessário o preenchimento do alvéolo com nenhum tipo de biomaterial, pois as 

paredes ósseas serviram de arcabouço para a sustentação da membrana e 

manutenção do coágulo, sem ocorrência de colapso das membranas.  Os resultados 

deste estudo estão de acordo com os resultados de BARTEE (1995) que também 

utilizou membranas de d-PTFE sem preenchedores em alvéolo com as paredes 

preservadas durante a exodontia.  A presença do coágulo protegido pela membrana foi 

suficiente para promover a regeneração óssea. 

 

Os dentes selecionados para este trabalho foram molares e pré-molares 

inferiores.  Nestes casos, a LMG é bem definida tanto por vestibular quanto por lingual, 

podendo ser mensurada com precisão.  No grupo teste, as membranas de d-PTFE 

foram removida 28 dias após a exodontia.  Este protocolo foi baseados nos estudos de 

BARTEE (1995), BARTEE(1998), BARTEE(2001), BARBER et al.(2007), HOFFMANN 

et al.(2008), nos quais a remoção das membranas variaram de 21 a 28 dias, sendo que 

na maioria, as membranas foram removidas aproximadamente 4 semanas após a 

exodontia.  Este período também é considerado ideal para VERGARA et al.(1997), que 

relatam ser suficiente para que o suprimento sanguíneo da parte superior do defeito 

proporcione completa regeneração óssea. 

 

Uma outra importante vantagem destas membranas é a facilidade em sua 

remoção, dispensando um segundo tempo cirúrgico.  No presente trabalho, a 

membrana foi removida com auxílio de uma pinça hemostática, sem causar injúrias ao 

paciente e aos tecidos neoformados.  O motivo para isto, é que este tipo de membrana 

não se integra totalmente no tecido.  Além disso, a membrana já está exposta e visível 
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no sítio cirúrgico, não necessitando de anestesia ou incisões no tecido neoformado 

ainda imaturo.  Remover uma membrana de d-PTFE é tão simples quanto remover uma 

sutura (BARBER et al., 2007).   

 

A análise dos dados do presente trabalho mostrou que houve formação de tecido 

gengival queratinizado em ambos os grupos.  No grupo teste, a área da membrana que 

se manteve exposta ao meio bucal foi totalmente substituída por tecido gengival 

queratinizado.  No grupo controle, o alvéolo cirúrgico também foi substituído por tecido 

queratinizado.  No entanto, a formação tecidual foi maior no grupo teste, onde foi 

observado um ganho médio 60 dias após a exodontia de 70,83%, enquanto no grupo 

controle foi de 30,12%.  Esses resultados estão de acordo com os achados de BARTEE 

(1998, 2001) e BARBER et al. (2007) que comprovam a alta previsibilidade em se 

utilizar a membrana de d-PTFE na manutenção do rebordo com formação de tecido 

gengival queratinizado. 

 

 Os resultados do presente estudo mostraram também que, possivelmente, 

houve uma pequena remodelação óssea,  comprovada pela redução no ganho em 90 

dias, de 70,83% para 65,83% e de 30,12% para 17,84% no grupo teste e controle, 

respectivamente.  Esta remodelação óssea é considerada normal e ocorre mais 

intensamente no período inicial de cicatrização e principalmente no sentido vestíbulo-

lingual (WANG et al., 2004). 

 

Neste trabalho, a comparação realizada entre os grupos teste e controle foi uma 

forma de melhor validação científica do mesmo, além de algo inédito em humanos na 
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literatura.  A presença do grupo controle (com formação tecidual bem menor que o 

grupo teste) coloca em evidência a real importância da utilização das membranas de d-

PTFE intencionalmente expostas, na rotina dos cirurgiões, após a exodontia nos 

procedimentos de manutenção do rebordo alveolar, principalmente para futura 

instalação de implantes.   

 

Na maioria das vezes, os clínicos preocupam-se com a quantidade de tecido 

ósseo disponível para instalação dos implantes e acabam esquecendo do tecido mole 

ao redor dos mesmos.  Para atingir-se resultados estéticos satisfatórios para confecção 

de próteses sobre implantes, devida importância deve ser dada também para os tecidos 

moles (IASELLA et al., 2003).   

 

Sendo assim, a presença de tecido gengival ao redor dos implantes é de extrema 

importância para confecção da prótese sobre implante, sendo necessária uma faixa > 

2,0mm de tecido gengival queratinizado ao redor dos implantes para a manutenção da 

saúde perimplantar (CHUNG et al., 2006).  De acordo com estes autores, a presença de 

quantidade satisfatória de mucosa queratinizada é mais importante que o tipo de 

superfície do implante para a manutenção da saúde perimplantar.  Além disso, a saúde 

destes tecidos é um dos fatores determinantes para sobrevida dos implantes.  

  

Neste trabalho, além da preservação da arquitetura gengival, sem alterações da 

LMG, a formação de tecido gengival queratinizado nos sítios pós-exodontia que 

receberam membranas de d-PTFE, proporcionou melhores áreas para futura instalação 

de implantes dentários e próteses sobre implantes.   
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VII. CONCLUSÕES 

 
 

A membrana de d-PTFE quando utilizada em sítios de pós-exodontia possibilita a 

formação de um tecido com características macroscópicas semelhantes a gengiva 

queratinizada saudável.  

Os sítios de pós-exodontia que receberam membranas de d-PTFE apresentaram 

maior formação de tecido queratinizado que os sítios que não receberam membrana. 

A quantidade de tecido neoformado nos sítios de pós-exodontia que receberam 

membranas de d-PTFE proporciona condições favoráveis para futura instalação de 

implantes dentários.  
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ANEXO 1 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
Nome do Paciente: 
________________________________________________________________ 
Idade: _____________   R.G._______________________R.G. FO-
UFF_______________________ 
Responsável Legal: 
________________________________________________________________ 
 Título do Projeto: Avaliação Clínica do Tecido Neoformado em Sítios de Pós-Extração 
Dentária utilizando Membranas de d-PTFE Intencionalmente Expostas 
Responsável pelo projeto: Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza CRO-RJ 118659-0 
       Bianca Stutz Francisco CRO-RJ 33334 
   Mestrado em Odontologia –Universidade Federal Fluminense – 
UFF 
Eu, _____________________________________________________ abaixo assinado, 
ou responsável pelo meu parente mais próximo 
_______________________________________________, declaro ter pleno 
conhecimento de estar sendo atendido em uma Universidade e que irei participar de 
uma pesquisa científica que irá avaliar a formação tecidual em sítios de pós-exodontia, 
podendo este alvéolo receber ou não uma membrana de politetrafluoretileno não 
expandido denso. 
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 Sei que deverei retornar 60 e 90 dias após a exodontia para continuidade da 
pesquisa científica. 
 Sei que estes procedimentos não me prejudicarão. Receberei toda e qualquer 
informação (respostas e esclarecimentos) a dúvidas a cerca dos procedimentos, se 
haverão riscos, benefícios, e sobre o meu tratamento individual. 
 Minha identidade se manterá em caráter confidencial incluindo as informações 
contidas em meu prontuário que puderem interferir na minha privacidade. 
 Que autorizo fotografar a região estudada, caso necessário, e que meu rosto não 
aparecerá em nenhuma das fotos de modo a me identificar; e que estas fotos podem 
ser publicadas em revista científica. 
 Que tenho liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo sem que isso traga prejuízo em posteriores tratamentos que 
possa vir a necessitar dentro desta Instituição e em outras Instituições. 
 Mesmo sabendo que não são previstos danos neste estudo, sei da 
disponibilidade da Instituição, do tratamento médico a que terei direito em caso de 
danos diretamente causados pela pesquisa. 
                                                                          
                                                               
Niterói,______de___________________de_________. 
 
________________________________ _________________________________ 
Assinatura do Paciente ou Responsável  Assinatura do Cirurgião-dentista que 

obteve o consentimento para a inscrição 
 
 
________________________________          _________________________________ 

Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 
 
 
 
 
 CASOS ESPECIAIS DE CONSENTIMENTO 

 Paciente menor de 16 anos; deverá ser dado por um dos pais ou, na inexistência 
deles, pelo parente mais próximo ou responsável. 

 Paciente maior de 16 anos e menor que 21 anos; com a assistência de um dos pais 
ou responsável. 

 Paciente e ou responsável analfabeto; o presente documento deverá ser lido em voz 
alta para o paciente e seu responsável na presença de duas testemunhas que 
firmarão também o documento. 

 Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade; suprimento 
necessário da manifestação de vontade por seu representante legal. 
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