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RESUMO 

 

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

difundido na odontologia, utiliza barreiras biológicas (membranas), que promovem a 

exclusão de células indesejáveis, visando a neoformação óssea. Em sítios de pós-

extração, especificamente, é comum que estas membranas fiquem expostas, sendo 

necessário que apresentem características estruturais e mecânicas otimizadas para 

um fácil manuseio e a fim de evitar contaminação bacteriana. Dentre estas 

membranas biológicas, as compostas de politetrafluoretileno, principalmente as 

densas (d-PTFE), têm ganho destaque na última década por sua inércia e 

biocompatibilidade, além de serem capazes de impedir a penetração microbiana, 

mesmo quando expostas à cavidade oral. O objetivo deste estudo foi avaliar o 

manuseio clínico e analisar estruturalmente duas membranas de politetrafluoretileno. 

Para a avaliação do manuseio clínico, vinte alvéolos de pós-extração foram divididos 

em dois grupos. Um grupo recebeu membranas de e-PTFE (membrana A) e o outro 

grupo, membranas de d-PTFE (membrana B). Os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados por cinco profissionais experientes. Cada profissional instalou duas 

membranas de cada marca. Nos momentos da instalação e da remoção das 

membranas os profissionais preencheram um questionário de avaliação do 

manuseio clínico. Para a caracterização estrutural das membranas, vinte amostras, 

sendo dez de cada marca, foram analisadas físico-quimicamente por difração de 

raios X, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, calorimetria 

diferencial de varredura e termogravimetria. Parte das amostras foi submetida a 
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ensaios mecânicos e de superfície onde a espessura, a resistência à tração, a área 

superficial e as fotomicrografias eletrônicas de varredura foram avaliadas. Em 

relação ao manuseio clínico, ambas as membranas foram facilmente inseridas e se 

mantiveram estáveis nos sítios. Todas as membranas A apresentaram dificuldade e 

fragmentação no ato da remoção. As membranas B foram facilmente removidas e 

não se fragmentaram. As membranas A e B apresentaram características físico-

químicas distintas. A análise de superfície e os testes mecânicos revelaram uma 

superioridade da membrana B em relação à membrana A. Este estudo conclui que, 

química e estruturalmente, as membranas A e B são diferentes. O melhor manuseio 

clínico da membrana B a torna mais segura do que a membrana A para o uso em 

ROG.  
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ABSTRACT 

 

 The biological principle of Guided Bone Regeneration (GBR), widely 

disseminated in dentistry, uses biological barriers (membranes) that promote the 

exclusion of undesirable cells to favor bone neoformation.  In post-extraction sites, 

specifically, it is common for these membranes to remain exposed, and they need to 

present optimized structural and mechanical characteristics that allow easy handling 

in order to avoid bacterial contamination. Among these biological membranes, those 

composed of polytetrafluoroethylene, particularly the dense type (d-PTFE), have 

gained an outstanding place over the last decade because of their inertia and 

biocompatibility, in addition to being capable of preventing microbial penetration, 

even when exposed to the oral cavity. The aim of this study was to evaluate the 

clinical handling and perform a structural analysis of two polytetrafluoroethylene 

membranes.  For the clinical handling evaluation, twenty post-extraction sites were 

divided into two groups. One Group received e-PTFE membranes (Membrane A) and 

the other Group, d-PTFE membranes (Membrane B). The surgical procedures were 

performed by five experienced professionals. Each professional inserted two 

membranes of each brand. At the times of installation and removal of membranes, 

the professionals filled out a clinical handling evaluation questionnaire. For the 

structural characterization of the membranes, twenty samples, i.e., ten of each brand 

were physico-chemically analyzed by X-ray diffraction, Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry 

(TG). A part of the samples were submitted to mechanical and surface tests, in which 
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the thickness, resistance to traction, surface area and scanning electronic 

photomicrographs were evaluated. With regard to clinical handling, both membranes 

were easily inserted and remained stable in the sites. All the Membranes A were 

shown to be difficult to remove and presented fragmentation. Membranes B were 

easily removed and did not become fragmented. Membranes A and B have different 

physico-chemical characteristics. The surface and mechanical tests revealed the 

superiority of Membrane B in comparison with membrane A. This study concluded 

that membranes A and B are chemically and structurally different. The better clinical 

handling of Membrane B makes it safer to use in GBR than Membrane A.  
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 I - INTRODUÇÃO:  

 

 A reabsorção do rebordo alveolar é um fenômeno progressivo e irreversível 

que ocorre após a exodontia de um elemento dentário. Esta perda óssea pós-

extração é acelerada nos seis primeiros meses, podendo chegar a 60% em largura e 

40% em altura, comprometendo sobremaneira a reabilitação com implantes 

osseointegráveis (LEKOVIC et al, 1998 apud   HOFFMANN et al, 2008). 

 Baseados nos estudos realizados por MURRAY et al (1957), a Regeneração 

Óssea Guiada (ROG), termo introduzido por BUSER et al (1993), vem sendo 

utilizada com sucesso em procedimentos de manutenção de rebordo, seja na 

regeneração de maxilares edêntulos ou em sítios pós exodontia. Este princípio 

refere-se ao uso de barreiras ou membranas biológicas, com o intuito de promover a 

exclusão dos tecidos não osteogênicos, permitindo a repopulação por células 

originárias do osso, com conseqüente neoformação óssea das áreas a serem 

regeneradas (DAHLIN et al, 1988; DAHLIN et al, 1990; BUSER et al, 1990; 

SEIBERT & NYMAN, 1990; NYMAN, 1991; LINDE et al, 1993a; LINDE et al, 1993b; 

BARBOZA, 1993; BARBOZA et al, 1999; BARBOZA, 1999a; BARBOZA et al, 1999b; 

BARBOZA & LUGÃO, 2001; BARBOZA & CAÚLA, 2002; BARBOZA et al, 2002; 

CASADO, 2005).  

 As primeiras membranas disponíveis no mercado internacional eram 

constituídas de Politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) da marca Gore-tex®. Este 

biomaterial é inerte e não provoca reação tecidual alguma. No entanto, estas 

Introdução 
 



 17 

membranas tendem a sofrer invasão bacteriana, quando expostas à cavidade oral, 

por serem altamente porosas (YOSHINARI et al, 1998; ROSSA et al, 2006). 

 As barreiras de PTFE denso ou de alta densidade (d-PTFE) têm demonstrado 

resultados excelentes quanto à sua aplicabilidade clínica, pois sua 

biocompatibilidade e ação oclusiva criam o espaço necessário para que células 

osteogênicas e angiogênicas, oriundas dos espaços medulares adjacentes, 

repopulem e regenerem os sítios onde o elemento dentário foi extraído (MACEDO et 

al, 2003). Nestas áreas, geralmente, o fechamento primário do retalho não é 

conseguido. Por este motivo, o uso de membranas de d-PTFE torna-se necessário, 

já que estes dispositivos apresentam poros com tamanho aproximado de 0,2 μm, 

que dificultam a penetração e conseqüente contaminação bacteriana (BARTEE, 

2001; BARBER et al, 2007). 

 O uso de membranas biológicas em sítios de pós-extração dentária tem se 

tornado um procedimento de rotina na prática odontológica. No entanto, ainda há 

carência no mercado nacional de uma membrana de PTFE que apresente 

características estruturais satisfatórias para uso clínico. 
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II - REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. O Princípio da Regeneração Óssea Guiada 

 

 Os primeiros estudos relacionados com a regeneração óssea foram 

realizados por MURRAY et al (1957). Um fragmento de osso cortical da região ilíaco-

femoral de um cão foi removido e a área exposta recoberta por um invólucro 

plástico. Após 10 semanas houve o preenchimento do defeito com tecido ósseo 

neoformado, no interior do invólucro. Os autores sugeriram que o osso, quando 

isolado do tecido conjuntivo, é capaz de sofrer regeneração. 

 Filtros de acetato de celulose Millipore® foram utilizados por HURLEY et al, 

em 1959, em um tratamento experimental de fusão espinhal em cães. BASSET et al. 

(1961), BASSET (1966), RÜEDI & BASSET (1967) corroboraram a utilização dos 

filtros de acetato de celulose na regeneração de defeitos ósseos alveolares em cães. 

Posteriormente, regeneração óssea foi conseguida por BOYNE (1966) e BOYNE & 

MIKELS (1968), utilizando os mesmos filtros em defeitos ósseos maxilares em 

humanos.  

 Estudos clássicos demonstraram neoformação óssea utilizando barreiras 

biológicas em defeitos trans-ósseos em mandíbulas de ratos (DAHLIN et al, 1988; 

GIELKENS et al, 2008), em áreas de roscas expostas de implantes dentários 

instalados em tíbias de coelhos (DAHLIN et al, 1989), em mandíbulas de animais 

(SCHENK et al, 1994; THOMAIDIS et al, 2008) e de humanos (BECKER & 

Revisão de Literatura 
Literatura 
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BECKER, 1990), em defeitos trans-ósseos periapicais em macacos (DAHLIN et al, 

1990) e em humanos (BARBOZA & LUGÃO, 2001) e em rebordos alveolares em 

animais (SEIBERT & NYMAN, 1990; BARBOZA, 1993; BARBOZA et al, 2002) e em 

humanos (BUSER et al, 1993; BARBOZA, 1999b; CASADO, 2005). Os resultados 

destes estudos têm motivado a grande aplicabilidade da ROG na resolução de 

condições ósseas desfavoráveis, tornando-a um procedimento altamente previsível.  

 

2. Membranas 

  

 Um biomaterial é definido, em sentido amplo, como qualquer material natural 

ou sintético usado em dispositivos médicos ou em contato com sistemas biológicos, 

com o intuito de tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do 

corpo (HELMUS & TWEDEN, 1995; RATNER, 2004). 

 As membranas ou barreiras biológicas utilizadas na técnica da Regeneração 

Óssea Guiada (ROG) são dispositivos que podem ser classificados como 

biomateriais e, portanto, precisam possuir dois requisitos básicos: segurança e 

eficácia (GOTTLOW, 1993; HARDWICK et al, 1995; TATAKIS et al, 1999).  

 Segundo SCANTLEBURY (1993), uma membrana ideal deve apresentar 

biocompatibilidade, oclusividade celular, manutenção de espaço, integração nos 

tecidos, manuseio clínico satisfatório e custo acessível. As membranas também 

devem ser bioinertes e possuírem rigidez suficiente para proteger o coágulo 

sanguíneo (McGINNIS et al, 1998). 
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 Uma importante função das membranas é a criação de um espaço, onde 

somente as células osteogênicas possam participar do processo biológico natural de 

neoformação óssea e o coágulo possa estar protegido nos estágios iniciais de 

maturação (MACEDO et al, 2008). Para que isto ocorra, é necessário que a 

membrana não sofra colabamento, pois seu colapso compromete a neoformação 

óssea (BUSER et al, 1990; DAHLIN et al, 1991; JOVANOVIC et al, 1992; BUSER et 

al, 1993; SIMION et al, 1994a; BARBOZA, 1999). 

 As barreiras podem ser classificadas como não reabsorvíveis e reabsorvíveis. 

As primeiras mantêm a integridade estrutural e requerem um segundo tempo 

cirúrgico para que sejam removidas, enquanto as barreiras reabsorvíveis não 

necessitam ser removidas (MINABE, 1991; CAFFESSE & QUIÑONES, 1992).  

 

2.1. Membranas Absorvíveis 

 

 Os materiais absorvíveis usados na confecção de barreiras biológicas podem 

ser de dois tipos: materiais naturais ou produtos sintéticos (TATAKIS et al, 1999). 

Dentre os primeiros destaca-se o colágeno, o osso liofilizado e a matriz dérmica 

acelular. Os ácidos poliláctico (PLA) e poliglicólico (PGA), bem como seus co-

polímeros, a poliglactina 910 e o sulfato de cálcio figuram como materiais do tipo 

sintético.  

 As membranas absorvíveis podem ser classificadas em bioabsorvíveis, onde 

a degradação ocorre por hidrólise de éster, como ocorre com os polímeros sintéticos 

Revisão de Literatura 
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ou por ação enzimática, meio pelo qual o colágeno é degradado (CONSOLARO et 

al, 2002).  

 Durante o processo de degradação hidrolítica, estes materiais perdem a 

integridade mecânica e quebram-se em fragmentos. A natureza física e a 

quantidade destes fragmentos podem ter um efeito significativo na resposta tecidual 

local, podendo conduzir a uma reabsorção óssea (HARDWICK et al., 1996). 

 As barreiras reabsorvíveis, segundo MINABE (1991), precisam manter-se 

cobertas no local por cerca de quatro semanas até que sejam degradadas pelo 

próprio organismo, para que cumpram suas funções. Este processo de degradação 

total, nas diferentes membranas reabsorvíveis, pode levar de quatro a oito meses 

para ocorrer (SIMION et al, 1996; SCHLEGEL et al, 1997).  

 A taxa de degradação in vivo das membranas reabsorvíveis é determinada 

por uma série de fatores, tais como o peso molecular, composição química, 

características físicas e de superfície, espessura, porosidade e resposta tecidual do 

hospedeiro (BARBOZA & CAÚLA, 2002).  

 Estudos demonstram que membranas reabsorvíveis são biocompatíveis, mas 

não podem ser consideradas inertes, já que reabsorvem e sofrem degradação 

(MINABE et al, 1989). 
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2.2. Membranas Não Absorvíveis 

 

 Materiais como o acetato de celulose, o politetrafluoretileno, o poliuretano, a 

alumina e a malha de titânio têm sido utilizados como matéria-prima na produção de 

membranas não reabsorvíveis (MACEDO et al, 2008).  

 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, SMUKLER et al, 1995; BARBER et al, 2007; 

MACEDO et al, 2008; HOFFMANN et al, 2008).   

 Segundo TATAKIS et al (1999), o politetrafluoretileno (PTFE) é um polímero 

de fluorcarbono inerte e biocompatível, que não permite a invaginação tecidual e não 

produz reação de corpo-estranho nos tecidos. Existem dois tipos principais de PTFE 

utilizados como membranas na odontologia, o politetrafluoretileno expandido (e-

PTFE) e o politetrafluoretileno denso (d-PTFE). 

 

2.1.1. Politetrafluoretileno expandido (e-PTFE)  

  

 O e-PTFE é quimicamente idêntico ao d-PTFE. No entanto, o e-PTFE é 

submetido a forças de tensão durante sua produção, que resultam em alterações em 

sua estrutura física, com presença de poros maiores (TATAKIS et al, 1999; 

SCANTLEBURY, 1993). 
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 SCHENK et al. (1994) realizaram um estudo histológico em mandíbulas de 

cães com o intuito de observar a regeneração óssea em defeitos protegidos por 

membranas de e-PTFE. Após quatro meses, no lado controle, sem membrana, o 

defeito persistiu. O lado teste, com membrana, exibiu uma regeneração óssea bem 

melhor, porém ainda não completa. 

 Um estudo histológico em humanos, realizado por SIMION et al (1996), 

comparou a utilização de membranas de e-PTFE com as de PLA e PGA. O grupo 

tratado com e-PTFE apresentou uma maior neoformação óssea.  Os autores 

sugeriram que a capacidade de manutenção de espaço e o tempo de permanência 

na área tratada, fizeram com que a membrana de e-PTFE obtivesse um sucesso 

maior.  Segundo os autores, as membranas de PLA/PGA não apresentaram rigidez 

suficiente para garantir a manutenção do espaço necessário ao processo 

regenerativo. 

 BUSER et al (1996) utilizaram membranas de e-PTFE associadas a enxerto 

ósseo autógeno para aumento em espessura de rebordo ósseo alveolar em 

humanos. A membrana funcionou como uma barreira física para células não 

osteogênicas do tecido conjuntivo e protegeu o enxerto de reabsorção durante o 

período cicatricial, proporcionando uma regeneração óssea dos sítios tratados. 

 Um completo preenchimento ósseo do alvéolo pós-extração foi observado por 

LEKOVIC et al (1997) ao utilizarem membranas de e-PTFE no grupo teste. Em 

contrapartida, considerável perda óssea em altura e espessura foi observada no 

grupo controle, onde membranas não foram utilizadas .  
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 Apesar da alta previsibilidade da ROG com a utilização de membranas de e-

PTFE, a principal desvantagem desta membrana é que a sua exposição pode 

causar contaminação bacteriana (SELVIG et al., 1990; GREVSTAD et al., 1993). A 

reação inflamatória da área pode levar à necessidade de remoção precoce da 

membrana (BECKER et al., 1994). Vários autores têm relatado uma redução na 

quantidade de osso regenerado nestas situações (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). 

 SIMION et al (1994b) demonstraram através de microscopia eletrônica a 

invasão bacteriana da membrana de e-PTFE. Esta contaminação parecia iniciar 

após 2 ou 3 semanas de acúmulo de placa bacteriana. Completa invasão da 

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

bactérias foram detectadas entre 3 e 4 semanas.  Os autores concluíram que a 

oclusividade parcial da porção interna da membrana de e-PTFE, quando exposta à 

cavidade oral, pode retardar a invasão bacteriana através da membrana, por 

aproximadamente 3 a 4 semanas.  Os autores sugeriram que a remoção da 

membrana não deva 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, 

preparando-os para uma futura instalação de implantes dentários. As membranas 

foram deixadas expostas, propositalmente. Os resultados deste estudo foram 
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bastante satisfatórios, com ausência de sinais de inflamação e completa 

neoformação óssea. 

 Por este motivo, assim como as membranas reabsorvíveis, o uso de membranas de 

e-PTFE, cuja estrutura é macro porosa, requer o fechamento primário dos bordos do 

retalho, a fim de evitar a contaminação da membrana, que resultaria na remoção 

precoce da mesma, com comprometimento do processo regenerativo (BARTEE, 

1998; BARBER et al, 2007). 

 

2.1.2. Politetrafluoretileno denso (d-PTFE) 

 

 A membrana de d-PTFE é um biomaterial não-reativo, não-reabsorvível, leve, 

flexível, não é macro porosa (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.  

Essa característica diferencial da membrana proporciona facilidade em sua 

remoção, tornando este procedimento tão simples quanto uma remoção de sutura 

(BARBER et al., 2007; HOFFMANN et al., 2008). 
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 Esta facilidade de remoção da membrana de 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 magnitude da força de remoção foi 

significativamente menor para membrana de d-PTFE quando comparada à 

membrana de e-PTFE. 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. 

 Ao contrário das membranas de e-PTFE, o d-PTFE pode ficar exposto ao 

meio bucal, sem que haja o risco de possíveis complicações, como a contaminação 

bacteriana, além de evitar incisões relaxantes e o deslocamento do retalho, o que 

torna o procedimento de instalação menos mórbido (BARTEE, 1998; BARBER et al, 

2007; HOFFMANN et al, 2008).  

 Por apresentar poros de tamanho aproximado a 0,2 μm, a membrana de d-

PTFE impede a penetração bacteriana, sendo a primeira escolha no recobrimento 

de sítios pós-extração quando há intenção de utilizar os princípios da ROG 

(BARTEE, 1995; BARTEE, 1998; BARBER et al, 2007). 

 TRIPLETT (1994) sugeriu a exposição intencional de membranas não-

reabsorvíveis em sítios cirúrgicos, especialmente em áreas onde a preservação da 

gengiva queratinizada é indispensável para o sucesso do tratamento reabilitador. 

 Um período mínimo de 21 dias para remoção da membrana tem sido 

preconizado, pois após este período, os sítios cirúrgicos já se encontram 

preenchidos por osso trabeculado e imaturo com células ósseas e rápido 
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desenvolvimento micro vascular, necessários à completa maturação óssea (OHTA, 

1993). BARTEE (1998), recomenda a remoção da membrana em um período entre 

21 e 28 dias, pelos mesmos motivos expostos acima. 

 Um estudo realizado por MACEDO et al, em 2008, comparou membranas de 

d-PTFE com membranas reabsorvíveis de sulfato de cálcio. As membranas foram 

instaladas em defeitos trans-ósseos, bilaterais, presentes em calvária de ratos. 

Posteriormente, os animais foram sacrificados 7, 14, 30 e 45 dias após a instalação 

das membranas. Os defeitos foram submetidos à análise microscópica, que 

demonstrou uma maior efetividade da membrana de d-PTFE, quando comparada a 

uma membrana de sulfato de cálcio, em procedimentos de ROG.  

 HOFFMANN et al (2008) avaliaram a regeneração óssea em 267 sítios pós-

extração submetidos à ROG com membrana de d-PTFE sem o uso concomitante de 

enxertos. Os autores perceberam uma significativa regeneração óssea da região 

analisada. Além disso, houve a preservação de gengiva queratinizada sobre os 

sítios estudados. 

 BARBOZA et al (2009) avaliaram o aumento da faixa de gengiva 

queratinizada em sítios de pós-exodontia utilizando membranas de d-PTFE. Trinta 

elementos dentários foram extraídos. Metade dos sítios recebeu membrana de d-

PTFE, que foi deixada intencionalmente exposta. A outra metade foi utilizada como 

grupo controle e não recebeu membrana. Os resultados mostraram ganhos 

consideráveis de gengiva queratinizada no grupo teste (6.60 ± 2.84 mm) quando 

comparado ao grupo controle (1.40 ± 1.40 mm). 
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3. Caracterização das Membranas 

  

 Polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho, estrutura 

química e interações intra e intermoleculares. O PTFE é um polímero fluorado de 

alto peso molecular, resistente e com ótima inércia química (figura 1). Diversos 

métodos podem ser empregados na caracterização do PTFE. 

 

 

 

  Figura 1. Estrutura química do Politetrafluoretileno (teflon)  

 

3.1. Caracterização Físico-Química 

 

3.1.1. Difração de Raios-X (DRX) 

 

 A difração de um feixe de raios-X por um material cristalino é constituída pelo 

processo de interferência construtiva causada pela incidência de um feixe de raios-X 

em direção a um material com estrutura atômica periodicamente arranjada. Esta 

técnica não destrutiva permite a determinação das propriedades fundamentais de 

materiais cristalinos, da unidade celular do cristal, bem como a sua simetria 

(CULLITY & STOCK, 2001). 
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 Embora a difração de raios-X seja uma técnica de caracterização 

indispensável, em alguns casos ela depende de informações como a composição 

dos elementos químicos, a morfologia física da amostra e a distribuição das fases. 

Essas informações podem ser obtidas, respectivamente, por outras técnicas como a 

fluorescência de raios-X, a microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 

(CULLITY & STOCK, 2001).  

 

3.1.2. Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 A espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR), é uma das 

técnicas mais importantes para a determinação da estrutura molecular de um 

composto. As ligações químicas e as características estruturais de uma cadeia 

polimérica podem ser caracterizadas através dos modos de vibração evidenciados 

pela espectroscopia de absorção no infravermelho. Nesta técnica, a amostra a ser 

estudada é irradiada por uma fonte que emite numa dada região do espectro 

infravermelho. As freqüências ressonantes com as freqüências de ativação das 

transições vibracionais são absorvidas pela molécula, aumentando sua energia 

vibracional (BILLMEYER, 1990). 
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3.1.3. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

  

 Nesta técnica, a amostra a ser investigada e um material de referência são 

aquecidos, concomitantemente, e submetidos a um programa controlado de 

temperatura. O princípio básico da técnica é manter a diferença de temperatura da 

amostra e da referência constante. Qualquer evento físico-químico que ocorra na 

amostra (fusão, cristalização, transição vítrea), que envolva a troca de calor com o 

meio, deverá ser compensado com o fornecimento ou retirada de energia, para que 

a diferença temperatura permaneça constante. Desta forma, a técnica fornece uma 

curva que representa a diferença entre as energias entregues para a amostra e a 

referência, registrada em função da temperatura ou do tempo.  

 

3.1.4. Termogravimetria (TGA) 

 

 A termogravimetria (TG) é uma técnica da análise térmica na qual a variação 

da massa da amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, 

enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura 

(FERRETO et al, 2006). 
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 Esta técnica possibilita conhecer as alterações que o aquecimento pode 

provocar na massa das substâncias, permitindo estabelecer a faixa de temperatura 

em que elas adquirem composição química, fixa, definida e constante, à temperatura 

em que começam a se decompor, e acompanhar o andamento de reações de 

desidratação, oxidação, combustão, decomposição (FERRETO et al, 2006). 

 A partir das curvas obtidas pela TG foram traçadas as curvas de 

termogravimetria derivada (DTG). Estas evidenciam as inflexões da TG e, portanto, 

sutis variações da massa são realçadas. Devido às sutilezas das curvas TG serem 

enfatizadas pelas curvas DTG, estas, de maneira geral, podem servir como 

características para um material novo, desconhecido ou padrão (VOGEL, 2002).  

 

3.2. Caracterização Mecânica e de Superfície 

 

3.2.1. Espessura e Resistência à Tração 

 

 A espessura de um material está relacionada diretamente com suas 

propriedades físicas. Por este motivo, a determinação da espessura de um polímero 

de PTFE, através de um micrômetro, fornece dados importantes relativos a sua 

resistência mecânica, quando associados a outros métodos de caracterização. 

  O ensaio de tração consiste em submeter um corpo de prova ou uma 

amostra (produto acabado) a uma força continuamente crescente até se observar a 

ruptura. A força é aplicada uniaxialmente e realiza-se a observação e registro 
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simultâneo do alongamento sofrido pelo corpo de prova/amostra. Os dados de carga 

aplicada versus o deslocamento sofrido pelo corpo de prova/amostra são 

registrados, sendo possível obter a curva do ensaio (BRANCO, 1988). 

 

3.2.2. Área de Superfície - Métodos BET e BJH 

 

 O método de adsorção de nitrogênio empregando as técnicas BET (Brunauer, 

Emmett e Teller) e BJH (Barret, Joyner e Alenta) é largamente utilizado para 

caracterização de superfície específica de materiais porosos e/ou micro porosos, 

bem como na obtenção do volume total dos poros (VTP) e do diâmetro médio dos 

poros (DMP). Nesta técnica, moléculas de N2 são condensadas em uma massa de 

material conhecida, e lentamente evaporadas permitindo obter informações quanto à 

área total da superfície do material além da existência de micro, meso ou macro 

porosidades. Admite-se que as moléculas de N2 formem uma monocamada 

adsorvida fracamente durante a condensação e possuem uma dimensão constante. 

A variação no fluxo de N2 durante o experimento indica quantas moléculas foram 

adsorvidas na superfície material, obtendo-se um valor de área/ massa. 

 

3.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura é uma das mais importantes e 

pioneiras técnicas de determinação química em superfícies nos mais diferentes tipos 
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de materiais (mapeamento), análise morfológica de superfícies de materiais sólidos 

e particulados, análise de superfície fraturada (análise de falhas), micro-análise 

qualitativa e quantitativa, determinação granulométrica e porcentagem de fase em 

microestruturas de materiais. 

 A imagem eletrônica de varredura é formada pela incidência de um feixe de 

elétrons no material sob condições de vácuo. Este fenômeno promove a emissão de 

elétrons secundários, retroespalhados, auger e absorvidos, assim como de raios X 

característicos e de catodo luminescência (REED, 1996). A imagem eletrônica de 

varredura representa em tons de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons 

secundários e retroespalhados emitidos pelo material analisado.  

 Ao MEV pode ser acoplado ao Sistema de Energia Dispersiva (SED), o qual 

possibilita a determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das 

amostras, a partir da emissão de raios-X característicos. 

 Dentre as vantagens do SED, destacam-se os perfis e mapas químicos que 

possibilitam o estudo das amostras. O perfil químico determina a variação da 

composição da amostra ao longo de uma linha preestabelecida. O mapa químico 

quantifica a composição de uma área do material exposta ao feixe de elétrons. 
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III – OBJETIVOS 

 

1. Objetivo Geral 

 Analisar duas membranas de PTFE utilizadas em Regeneração Óssea 

Guiada (ROG) 

2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar física, química, mecânica e a superfície das membranas.  

 Avaliar o manuseio clínico das membranas utilizadas em Regeneração 

Óssea Guiada (ROG). 
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IV - MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, sendo aprovado sob o protocolo CEP CMM/HUAP nº 027/09.  

 A avaliação clínica das membranas foi realizada na Faculdade de Odontologia 

da Universidade Federal Fluminense – Clínica de Periodontia II. 

 A caracterização estrutural das membranas foi realizada no Instituto de 

Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF), no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), no Instituto 

Nacional de Metrologia (INMETRO) e no Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) – unidade Salvador-BA. 

 

1. Amostras 

 

 Para a avaliação do manuseio clínico, duas marcas de membranas não 

reabsorvíveis de PTFE foram utilizadas, sendo dez membranas de e-PTFE da marca 

Surgitime® (Bionnovation Biomedical, Bauru, SP, Brasil) de tamanho 25 mm X 20 

mm (Membrana A) e dez membranas de d-PTFE da marca Cytoplast® Regentex 

TXT-200 (Osteogenics Biomedical, Lubbock, TX, USA) de tamanho 25 mm X 30 mm 

(Membrana B). 
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 Para a realização das caracterizações físico-química, mecânica e de 

superfície, vinte membranas foram utilizadas, sendo dez membranas A (figura 2) e 

dez membranas B (figura 3). 

    

 

 

 

 

 

    

   Figura 2. Membrana A de e-PTFE (Surgitime®). 

 

   

   

 

 

 

   

  Figura 3. Membrana B de d-PTFE (Cytoplast® Regentex TXT-200). 
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2. Manuseio Clínico das Membranas 

 

2.1. Seleção dos Pacientes 

 

 Vinte pacientes apresentando dentes com indicação de exodontia foram 

divididos, aleatoriamente, em dois grupos. Os elementos dentários comprometidos 

foram extraídos e membranas de PTFE foram colocadas nos sítios pós-extração. 

Nos integrantes do grupo A foi instalada a membrana A. Os integrantes do grupo B 

receberam em seus alvéolos a membrana B. 

  Os pacientes incluídos neste estudo concordaram em participar da pesquisa, 

assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1),  estando 

dispostos a seguir as orientações, os procedimentos e os cronogramas 

apresentados.   

 Os pacientes foram submetidos à anamnese, contendo identificação, história 

médica e odontológica, condição geral de saúde, ficha de exame clínico extra-oral, 

intra-oral e odontograma. Exames hematológicos pré-operatórios, incluindo 

hemograma completo, coagulograma e glicose foram solicitados. 

 Indivíduos saudáveis, de ambos os gêneros, com idade superior a 18 anos, 

que apresentavam necessidade de exodontia de pré-molares e molares foram 

incluídos neste estudo. Indivíduos com doença sistêmica, hábito tabagista e má 

higiene oral, foram excluídos da pesquisa.  
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2.2. Protocolo Cirúrgico 

 

2.2.1. Protocolo Farmacológico 

 

 Os pacientes foram submetidos à anestesia local com mepivacaína 2% 

associada à epinefrina 1:100.000 da marca Mepiadre (DFL Industria e Comércio 

Ltda).  Paracetamol 750 mg ou dipirona sódica 500 mg foram indicados para 

controle da dor pós-operatória. Amoxicilina 500 mg a cada 8 horas, durante 7 dias e 

ibuprofeno 200 mg a cada 6 horas durante 3 dias, foram prescritos. Estas dosagens 

foram iniciadas 24 horas antes do procedimento cirúrgico.  

 

2.2.2. Exodontia com instalação da membrana 

 

 Os procedimentos cirúrgicos foram realizados por cinco profissionais 

experientes e habituados a realizar este tipo de intervenção cirúrgica. Cada 

profissional realizou quatro procedimentos cirúrgicos, utilizando duas membranas A 

e duas membranas B. Os pacientes selecionados foram submetidos à anestesia 

local.  Incisão intrasulcular foi feita e retalho mucogengival de espessura total foi 

elevado o suficiente para inserir a membrana. Luxação e avulsão do elemento 

dentário foram realizadas de forma menos traumática possível, tentando preservar 

as quatro paredes ósseas (figura 4). Após a curetagem do alvéolo, uma membrana 

de PTFE da marca A ou B foi recortada e inserida no sítio pós-extração com o 
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auxílio de uma pinça Adson. Suturas foram realizadas, com fio agulhado de seda 3.0 

(Ethicon® Johnson & Johnson Ind e Com. Ltda, São Paulo – SP, Brasil), com o 

intuito de manter a membrana na posição adequada.     

   

 

 

 

 

 

 

  Figura 4. Alvéolo cuidadosamente curetado após a exodontia 

 

 Os pacientes foram orientados a banhar o local com digluconato de 

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

Brasil), duas vezes ao dia durante um período de 14 dias. A sutura foi removida 

após sete dias. A membrana foi retirada do sítio pós-extração, após um período de 

28 dias de sua instalação, sem necessidade de nova incisão. 
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2.3.  Coleta dos Dados  

 

 Os profissionais que realizaram as instalações ou as remoções das 

membranas responderam um Questionário de Avaliação do Manuseio Clínico (anexo 

2), onde alguns parâmetros foram levados em consideração. Na instalação da 

membrana, logo após a exodontia, a facilidade de inserção, a estabilidade no sítio, 

foram avaliadas. No pós-operatório de 28 dias, a facilidade de remoção da 

membrana e sua integridade após a remoção foram avaliadas. Estes dados 

descritivos foram coletados e analisados. 

 

3. Caracterização das Membranas 

 

 As membranas A e B utilizadas neste estudo foram caracterizadas físico-

quimicamente através da Difração de Raios-X (XRD), Espectroscopia no 

Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria Diferencial de 

Varredura (DSC) e Termogravimetria (TGA). A Espessura, a Resistência à Tração, a 

Área Superficial (BET e BJH) e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram 

avaliadas nos ensaios mecânicos e de superfície das membranas supracitadas. 
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3.1. Difração de Raios X (XRD) 

 As membranas foram analisadas diretamente no difratômetro do CBPF 

(Zeiss HZG4) com radiação a CuKa (l= 1,5418 Å) e varredura angular de 10 – 

100º com passo de 0,05/s (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Difratômetro utilizado na análise de DRX.  

 

3.2. Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

As membranas foram analisadas diretamente no espectrômetro do CBPF, 

marca Schimadzu, modelo ATR E AIM8800 (128 varreduras de 700-3500 cm-1). Este 

equipamento possui um microscópio acoplado que possibilita a obtenção de 

espectros na região do infravermelho das amostras (figura 6). 

 

 

 

Material e Métodos 
 



 

  42 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Figura 6. Espectrômetro utilizado na análise de FTIR. 

 

3.3. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

 Nesta análise térmica, as membranas A e B foram cortadas em fragmentos 

com 5 mg de massa e introduzidas em recipientes denominados cadinhos, 

compostos por alumina, com capacidade de armazenamento de 40 µL. As variações 

de energia sofridas pelas membranas de PTFE, em função da temperatura, foram 

mensuradas pelo equipamento DSC-1 da marca Mettler (figura 7), pertencente ao 

Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da UFF. A curva de DSC 

foi realizada na faixa de 35ºC a 400ºC, com taxa de aquecimento de 20ºC.min-1, em 

presença de gás não reativo (N2), com vazão de 50 mL.min-1. As temperaturas de 

início de fusão (Tonset) e de fusão (Tpico) de ambas as membranas foram 

determinadas através desta análise.    
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   Figura 7. Equipamento utilizado na análise de DSC. 

 

3.4. Termogravimetria (TGA) 

 

 A variação de massa das membranas de PTFE foi analisada, em função da 

temperatura e do tempo, nas amostras das membranas A e B. Esta análise 

termogravimétrica foi realizada no Departamento de Química Analítica do Instituto de 

Química da UFF, utilizando-se o equipamento STA 409 PC – Luxx da marca 

Netzsch (figura 8). Quatro fragmentos de 5mg de massa, sendo dois da membrana 

A e dois da membrana B foram utilizados nesta análise. As amostras foram 

depositadas em cadinhos de alumina, com capacidade de armazenamento de 300 

µL. A curva de TG foi realizada na faixa de 35ºC a 700ºC, com taxa de aquecimento 

de 20ºC.min-1, em presença de gás não reativo (N2), com vazão de 50 mL.min-1. 

Esta curva de TG teve como finalidade determinar a temperatura de decomposição 

térmica (Td) de cada uma das membranas estudadas. 
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Figura 8. Equipamento onde as análises termogravimétricas foram realizadas. 

 

3.5. Área de Superfície (BET) 

 

 Uma amostra da membrana A e uma amostra da membrana B foram 

utilizadas nesta análise. A área de superfície e a distribuição dos poros das 

membranas A e B foram determinadas pelas técnicas BET e BJH, respectivamente.  

As amostras foram pré tratadas a 100ºC (em estufa) por 24 horas. A análise foi feita 

em um aparelho ASAP (Accelerated Surface Area and Porosimetry) da marca 

Micromeritics, modelo 2020 (figura 9) pertencente ao Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT). A amostra foi transferida para um tubo de vidro, submetida a 

vácuo e, em seguida, resfriada em nitrogênio líquido (-196ºC). A sorção de 

nitrogênio foi então efetuada e a área superficial específica das amostras foi 

calculada pelo software do equipamento, segundo a teoria de BET. Posteriormente, 

a dessorção de nitrogênio em isotermas foi realizada  para o cálculo dos diâmetros e 

dos volumes médios dos poros pela equação de BJH. 
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Figura 9. Aparelho utilizado na análise BET. 

 

3.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As características ultra-estruturais das membranas foram observadas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Amostras da membrana 

foram fixadas em solução de Karnovsky em tampão cacodilato 0,1M, pH 7,2 

por 1 hora, lavagem com o tampão, pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% em 

tampão cacodilato 0,1M, pH 7,2 por 1 hora, banhadas em soluções 

crescentes de etanol (1 banho de 30%, 50%, 70% e 90% e 3 banhos de 

100%) por 10 minutos cada sempre em temperatura ambiente (±25ºC), 

desidratadas em aparelho de ponto crítico (Bal-tec®-CPD.030, Alemanha), 

metalizadas em ouro e analisadas morfologicamente em Microscópio 

Eletrônico de Varredura  modelo Jeol JSM 5800LV, Suécia pertencente ao 

INMETRO (figura 10). 
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 Figura 10. Microscópio eletrônico de varredura utilizado no estudo.  

 

3.7. Determinação da Espessura 

 

 Cinco amostras de cada membrana A e B foram utilizadas nesta análise. A 

determinação da espessura foi obtida por meio de um micrômetro digital Mitutoyo 

modelo 547-301 (figura 11) pertencente ao complexo de laboratórios do 

SENAI/CIMATEC - Salvador - BA. Em cada amostra foram coletadas medidas em 

dois pontos eqüidistantes, conforme apresentado no esquema abaixo (figura 12). 
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Figura 11. Micrômetro digital Mitutoyo modelo 547-301  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema da mensuração em dois pontos eqüidistantes 

 

 

 

 

 

3.8.  Resistência à Tração 

 

 Para esta análise, dez membranas foram utilizadas, sendo cinco membranas 

A e cinco membranas B. O aparelho utilizado neste ensaio mecânico foi a Máquina 

Universal de Ensaios da marca EMIC modelo DL2000, com garra de fixação 

pneumática pertencente ao complexo de laboratórios do SENAI/CIMATEC - 

Salvador – BA (figura 13). O ensaio de tração foi realizado aplicando-se às amostras 
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uma velocidade de 10mm/min. A fixação da amostra foi obtida através de garras 

pneumáticas, a fim de evitar o escorregamento das membranas em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Máquina Universal de Ensaios, onde foram realizados os testes de tração. Detalhe à direita 

da garra de fixação pneumática.   

 

4.  Análise Estatística 

 Os dados obtidos nos testes mecânicos de tração e medida de espessura 

foram analisados pelo t test. A tensão máxima das amostras A e B não apresentou 

normalidade sendo então analisada pelo teste de Mann Withney. Foram 

consideradas significantes as diferenças cujo valor de p fosse menor que 0,05.  
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V – RESULTADOS 

 

1. Avaliação do Manuseio Clínico 

 Ambas as membranas, A e B, não apresentaram problemas na instalação, 

pois foram facilmente inseridas no sitio pós-extração e mantiveram-se estáveis, sem 

colabamento após a sutura (figura 14). No entanto, no momento da remoção, 100% 

das membranas da marca A fragmentaram, fazendo com que sua remoção fosse 

difícil (figura 15). Este fato ocorreu com os cinco profissionais envolvidos na 

pesquisa. Todas as membranas da marca B foram removidas facilmente, uma vez 

que nenhuma das membranas sofreu fragmentação ao ser retirada do sítio pós-

extração (figura 16). 

  

Figuras 14. Membrana A (a) e membrana B (b) instaladas em um sítio pós-extração, após a sutura. 

b a 
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Figuras 15. Momento da remoção da membrana A (a). Fragmentos da membrana após remoção (b).  

 

 

Figura 16. Aspecto da membrana B antes de sua remoção (a). Membrana removida sem fragmentar-

se (b). 
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2. Análise Físico-Química 

 

2.1. Difração de Raios X 

 

 Os difratogramas das amostras mostram que a estrutura cristalográfica das 

mesmas é significativamente diferente. O gráfico 1 mostra a presença de picos na 

membrana A não existentes na membrana B e vice versa. Estes resultados sugerem 

que as membranas possuem composições químicas distintas ou que há presença de 

outros componentes na membrana A. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gráfico 1. Difratogramas das amostras A (Surgitime) e B (Cytoplast). 
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2.2. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de 

Fourier 

 

 A análise por FTIR evidencia que a membrana A possui grupamentos 

químicos distintos da membrana B, particularmente entre 650 e 1080 cm-1. Ambas 

as membranas apresentam as bandas em 1150 e 1210 cm-1, características do 

PTFE, embora na amostra A, a intensidade das bandas seja menor e os picos mais 

largos. A membrana A apresenta, ainda, banda em 720 e 1000 cm-1 sem 

correspondência na amostra B. O gráfico 2 mostra também a banda em 638 cm-1, 

correspondente as ligações C – C – F, sendo bem mais nítida na amostra B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Gráfico 2. Espectros no infravermelho das membranas A e B. 

 

Resultados 
 



 53 

2.3. Calorimetria Diferencial de Varredura 

 

 Por se tratarem de um biomaterial de PTFE, cujo grau de cristalinidade é alto, 

as membranas estudadas não puderam ter suas temperaturas de transição vítrea 

(Tg) mensuradas pela técnica de DSC. Entretanto as temperaturas de início de 

fusão (Tonset) e de fusão (Tpico) puderam ser determinadas na análise (gráfico 3). A 

membrana A apresentou uma pequena variação entre as duas amostras, com Tonset 

de 322ºC e 323ºC e Tpico de 328ºC e 330ºC. A membrana B apresentou Tonset de 

330ºC e Tpico de 347ºC, em ambas as amostras.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  Gráfico 3. Curvas de DSC das amostras da membrana A e B. 

 

 

 

Sample: REGENTEX TXT - 200, 5,9360 mg

Sample: SURGITIME PTFE 27A GO S09, 6,2220 mg
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2.4.  Termogravimetria 

 

 A análise termogravimétrica das membranas de PTFE determinou as Td das 

membranas A e B, bem como as massas perdida e residual das amostras (tabela 1). 

  Tabela 1. resultados obtidos através da análise térmica por TGA. 

 

 

 

 

 

3.  Análise Mecânica e de Superfície 

 

3.1.  Determinação da Espessura das Membranas 

 Cinco amostras da membrana A foram avaliadas e suas medidas de 

espessura em pontos eqüidistantes obtiveram médias sem diferenças significantes 

(p>0,05). O mesmo pôde ser observado nas cinco amostras da membrana B. A 

espessura média das amostras da membrana A foi de 0,110 mm, enquanto que a 

das amostras da membrana B foi de 0,214 mm (tabelas 2 e 3), ou seja, a membrana 

B é cerca de duas vezes  mais espessa que a membrana A (p<0,0001), como 

demonstra o gráfico 4.  

MEMBRANA TGA 

 
T de 

decomposição 
(ºC) 

Massa 
perdida 

(%) 

Resíduo a 700ºc 
em N2 

(%) 

A 
556 98 2 

553 99 1 

B 
562 100 0 

562 99 1 

Resultados 
 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico 4. Média das espessuras das membranas A e B. 

 

  Tabela 2. valor das espessuras na membrana A 

 

 

 

 

  Tabela 3. valor das espessuras na membrana B 

 

 

 

 

 

Amostra A P01 
(mm) 

P02 
(mm) 

Média 
(mm) 

01 0,114 0,112 0,113 

02 0,112 0,118 0,115 

03 0,107 0,111 0,109 

04 0,102 0,107 0,104 

05 0,106 0,112 0,109 

Amostra B P01 
(mm) 

P02 
(mm) 

Média 
(mm) 

01 0,216 0,214 0,215 

02 0,220 0,218 0,219 

03 0,196 0,196 0,196 

04 0,218 0,230 0,224 

05 0,205 0,224 0,215 
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3.2.  Resistência Mecânica das Membranas 

 

 O ensaio mecânico realizado com as membranas A e B permitiu observar a 

curva da tensão versus a deformação dos biomateriais (gráficos 5 e 6). A figura 17 

mostra o módulo elástico, a tensão máxima e a tensão de ruptura para as 

membranas avaliadas. É possível observar que o módulo elástico é semelhante para 

ambas as membranas, porém a amplitude do módulo elástico é muito maior para a 

membrana B, o qual variou de 7,96 a 147,04 MPa. A tensão máxima observada no 

ensaio de resistência mecânica foi quase significativamente diferente (p = 0,0556) 

entre as membranas A e B (figura 17B). A magnitude da tensão na ruptura também 

não variou entre as membranas [p > 0,05 (figura X C)].  

 Observando as figuras 18 e 19 constata-se que as amostras da membrana A 

se romperam, enquanto as amostras da membrana B esgarçaram. 
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 Gráfico 5. Curva tensão versus deformação das amostras da membrana A. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Gráfico 6. Curva da tensão versus a deformação das amostras da membrana B. 
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Figura 17. Caracterização da resistência mecânica das membranas. A) módulo elástico; B) tensão 

máxima; C) tensão na ruptura. As barras representam o intervalo de confiança (95%) da média de 5 

amostras. Teste t não pareado (A,C); Teste de Mann-Whitney (B). 
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  Figura 18. Membrana A fragmentada após teste de resistência à tração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Figura 19. Membrana B, após ser submetida ao teste de resistência à tração. 
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3.3.  Análise da Área de Superfície e Porosidade 

 

 A análise completa (BET e distribuição dos poros por BJH) demonstrou para a 

membrana A uma área de superfície de 0,1608 m2/g, mas o tamanho dos poros  era 

tão pequeno que não foi possível a determinação do VTP e do DMP. 

 A membrana B pôde ser completamente analisada através das técnicas BET 

e BJH. Uma área de superfície de 8,4306 m2/g foi detectada na amostra da 

membrana B. A amostra apresentou ainda, um VTP na ordem de 0,043 cm3/g, tendo 

um DMP na ordem de 205 Å . 

  

3.4.  Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 Fotomicrografias das amostras A e B foram obtidas através da análise por 

MEV. As imagens sofreram uma ampliação de 100 e 500 vezes (figuras 20 a 23). 

Nota-se que a membrana B apresenta superfície homogênea e uniforme, enquanto 

que a membrana A possui superfície com irregularidades e marcas que parecem ser 

de uma prensa, já que trata-se de e-PTFE, um material que é expandido por forças 

mecânicas. 
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  Figura 20. Fotomicrografia eletrônica de varredura da membrana A (100X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 21. Fotomicrografia eletrônica de varredura da membrana A (500X) 
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  Figura 22. Fotomicrografia eletrônica de varredura da membrana B (100X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23. Fotomicrografia eletrônica de varredura da membrana B (500X). 
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 VI – DISCUSSÃO 

 

 Este estudo analisou as características estruturais, mecânicas e avaliou o 

manuseio clínico de duas membranas de PTFE ao serem inseridas e removidas de 

sítios de pós-extração em humanos.  

 Membranas biológicas absorvíveis e não-absorvíveis de diversos materiais 

têm sido empregadas em procedimentos de Regeneração Óssea Guiada (DAHLIN 

et al, 1988; DAHLIN et al, 1990; BUSER et al, 1990; SEIBERT & NYMAN, 1990; 

NYMAN, 1991; LINDE et al, 1993a; LINDE et al, 1993b; BARBOZA, 1993; 

BARBOZA et al, 1999; BARBOZA, 1999a; BARBOZA et al, 1999b; BARBOZA & 

LUGÃO, 2001; BARBOZA & CAÚLA, 2002; BARBOZA et al, 2002; CASADO, 2005 

BARBER et al, 2007; MACEDO et al, 2008; HOFFMANN et al, 2008). 

Diferentemente das membranas não-absorvíveis que necessitam de um segundo 

tempo cirúrgico para serem removidas, as barreiras absorvíveis foram desenvolvidas 

com vistas a eliminar esta etapa. Entretanto, para que as membranas absorvíveis 

exerçam suas funções, necessitam ser completamente recobertas pelo retalho, para 

que não fiquem expostas ao meio bucal (MINABE, 1991; SIMION et al, 1996; 

SCHLEGEL et al, 1997). 

 Em sítios de pós-exodontia, especificamente, conseguir o fechamento 

primário do retalho pode não ser viável ou demandar técnicas cirúrgicas de 

reposicionamento coronário do retalho periodontal que utilizem incisões relaxantes. 

Este artifício resultaria, fatalmente, em alteração da linha mucogengival (LMJ), com 

comprometimento da arquitetura gengival, além de redução significativa da faixa de 
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gengiva queratinizada. (WANG et al., 2001; WANG & CARROLL, 2001; WANG & 

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

 As membranas de e-PTFE, quando expostas ao meio bucal, mostraram-se 

susceptíveis à contaminação bacteriana (YOSHINARI et al, 1998; ROSSA et al, 

2006). No entanto, as membranas de d-PTFE podem ficar expostas ao meio bucal 

sem riscos de contaminação (BARTEE, 1998 ; HOFFMANN et al, 2008; BARBOZA 

et al, 2009). 

 O presente estudo utilizou tanto membranas de e-PTFE quanto membranas 

de d-PTFE expostas em sítios de pós-extrações. Para garantir uma remoção segura, 

estas membranas devem apresentar propriedades mecânicas apropriadas que 

dificultem sua fragmentação no momento de sua retirada. 

 No presente estudo, as membranas A e B obtiveram comportamentos 

diferentes no momento da remoção, 28 dias após a instalação. Apesar de ambas as 

membranas terem apresentado comportamentos similares no momento da 

instalação, a membrana A, ao ser removida, apresentou desempenho inferior ao da 

membrana B, fragmentando-se em 100% dos casos, violando os requisitos básicos 

de segurança e eficácia postulados por HARDWICK et al, em 1995. Diferentemente 

da membrana A, todas as membranas B puderam ser removidas facilmente e sem 

fragmentação.  

 Os testes mecânicos puderam evidenciar e ratificar os resultados clínicos. O 

módulo elástico da membrana A foi significativamente menor que o da membrana B, 

o que a torna mais frágil quando submetida a forças de tração, como é o caso das 

tensões realizadas no momento de sua remoção. Este dado pôde ser comprovado, 
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uma vez que nos testes mecânicos as amostras da membrana A sofreram 

rasgamento, enquanto as amostras da membrana B somente esgarçaram. Somado 

a isto, o teste de espessura revelou que a membrana B é aproximadamente duas 

vezes mais espessa que a membrana A, confirmando a superioridade da membrana 

B em relação a membrana A, no quesito resistência mecânica. 

 Com relação à análise de superfície pela técnica BET, apesar da membrana A 

ser constituída de e-PTFE, o VTP e o DMP não puderam ser determinados. O 

processo de expansão da membrana parece ter sido conjugado a uma prensagem. 

destituindo os poros  possivelmente presentes na estrutura do e-PTFE. A membrana 

B apresentou DMP na ordem de 0,2µm, confirmando as especificações do 

fabricante. 

 Estes dados puderam ser visualmente confirmados através da MEV. A 

superfície da membrana A apresentou irregularidades e aspecto heterogêneo, 

enquanto as fotomicrografias eletrônicas de varredura da membrana B 

apresentaram uma superfície uniforme e homogênea. No entanto, este estudo não 

esclarece se as irregularidades apresentadas na membrana A interferem na 

resistência mecânica no ato da remoção.  

 A caracterização térmica através dos testes de TGA e DSC pôde mostrar, no 

presente estudo, alguns aspectos importantes. O fato de a membrana A apresentar 

temperaturas de fusão, Tonset e Tpico menores que a membrana B, pode indicar que 

os materiais poliméricos constituintes das membranas apresentam diferentes pesos 

moleculares. Somado a isto, o sinal indicativo de fusão da membrana B parece se 
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desdobrar em dois, o que denota que existe nesta membrana uma mistura de dois 

polímeros de pesos moleculares diferentes. Vale a pena ressaltar que a temperatura 

de fusão da amostra A é ligeiramente menor que a relatada para o PTFE, de 335 a 

345ºC (BILLMEYER, 1990). A análise termogravimétrica pôde verificar que ambas 

as membranas são termicamente estáveis, pois apresentaram temperatura de 

decomposição superior a 500ºC. 

 Muitas membranas estão disponíveis no mercado para uso odontológico. No 

entanto, há necessidade do conhecimento prévio de suas características estruturais 

e mecânicas para garantir segurança e eficácia nos procedimentos clínicos 

regenerativos. 
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 VII – CONCLUSÕES 

 

 O presente estudo pôde comprovar que as membranas A e B possuem 

características físico-químicas, mecânicas, de superfície e clínicas diferentes. 

Clinicamente, a membrana A mostrou-se menos resistente que a membrana B, 

fragmentando-se no ato de sua remoção 
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ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 
Título do Projeto: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DUAS 
MEMBRANAS DE POLITETRAFLUORETILENO. Pesquisador Responsável: Clébio Derocy Ferreira 
Junior CRO-RJ 30156 

Mestrando em Clínica Odontológica pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 2625-3195   7872-1174  

Nome do Voluntário :___________________________________________________________ 

Idade:______anos                                            R.G. :____________________ 

Responsável legal (quando for o caso):____________________________________________ 

R.G. Responsável Legal:________________________________________________________ 

 

            O Sr. (
a
) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa : CARACTERIZAÇÃO 

ESTRUTURAL E AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DUAS MEMBRANAS DE POLITETRAFLUORETILENO, 
de responsabilidade do pesquisador Clébio Derocy Ferreira Junior CRO-RJ 30156  

          O Sr(a) será atendido(a) na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, na 
clínica de Periodontia II e irá participar, caso concorde, de um estudo que irá avaliar um material 
odontológico (membrana). Este material serve para cobrir o local que era ocupado pelo dente que 
será removido, evitando, com isso, uma grande perda óssea.   

O tratamento para o dente ___ é a sua remoção, não havendo como trata-lo de outra forma. 
Este é um procedimento muito seguro e amplamente utilizado na odontologia.   

Não será cobrado ao Sr(a), nenhum valor para a sua realização. 

O uso deste material não promove rejeição e não fará mal à sua saúde. Porém, após a 
cirurgia, os cuidados devem ser iguais ao de uma extração simples onde um desconforto e inchaço 
podem estar presentes.  

Informações (respostas e esclarecimentos) serão dadas a dúvidas acerca dos procedimentos. 
Os riscos serão os mesmos de toda cirurgia sob anestesia local. Com o intuito de minimizar tais 
riscos, exames de sangue (hemograma completo, coagulograma e glicemia) serão pedidos e 
medicação adequada será dada, caso haja necessidade. 

A identidade do Sr(a) se manterá em caráter confidencial incluindo as informações contidas 
em seu prontuário.  

A região estudada poderá ser fotografada, caso necessário, porém seu rosto não aparecerá 
em nenhuma das fotos de modo a não identifica-lo. Estas fotos poderão ser publicadas em revista 
científica. 

O Sr(a) terá liberdade de retirar este 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. 

        

Eu,____________________________________, R.G. n
o 

_______________declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,_____________________________________, R.G.n
o 

_________________ , responsável legal 
por ____________________________________, R.G. n

o 
__________________,declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

                                                             Niterói, ________de ______________de ________. 

       

_________________________________            _________________________________  
Nome e assinatura do paciente ou responsável legal         Nome e assinatura responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________  _________________________________  
                   Testemunha                                                                          Testemunha  
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO  
 
 

Paciente: _____________________________________________        Idade: ____ 

End: ________________________________________   Tel: _________________ 

Membrana   marca / modelo: _____________    lote: ________ 

 

» Data: ___/___/_____                  Exodontia elemento: _____ 

Facilidade de inserção                                                              SIM   -   NÃO 

Estabilidade no sítio                                                                  SIM   -   NÃO 

 

 

» Data: ___/___/_____             Remoção da membrana 

Facilidade de remoção                                                            SIM   -   NÃO 

Membrana removida inteira?                                                   SIM   -   NÃO 

  
 
 

 
 
 

 
Profissional que realizou a instalação:____________________________________ 

 
 
 

 
 

 
Profissional que realizou a remoção:_____________________________________ 

 

 

 

 

 


