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RESUMO

Introdução: As perdas dentarias contribuem para atrofia do rebordo alveolar residual.
Esses alvéolos nem sempre têm dimensões aceitáveis para ser reabilitados, ou em geral,
exigem cirurgias previas para correções dos defeitos ósseos em altura e largura. Quando se
consegue usar barreiras no momento da exodontia, de modo a utilizar o potencial do
coágulo, é possível prevenir a reabsorção do rebordo alveolar. Nestes casos, a
regeneração óssea guiada (ROG) com o uso de barreiras não absorvíveis, podem ser
indicadas para prevenir as reabsorções alveolares após extrações dentarias. Objetivo:
Avaliar através de uma revisão literária a regeneração óssea guiada após exodontia,
utilizando membranas não absorvíveis exposta intencionalmente no meio bucal . Método:
O método utilizado foi revisão bibliográfica, sendo selecionado artigos que abordam o tema
de forma mais específica. Resultados: A técnicade aplicação da regeneração óssea guiada,
bem como o uso de membranas não absorvíveis, especificamente a membrana de
poliproprileno, apresentou resultados satisfatórios e positivos frente a manutenção e a
preservação do rebordo alveolar após a exodontia. Conclusão: Com base no estudo
realizado, a utilização da membrana não reabsorvível é muito viável e promissora na ROG,
em alvéolos de dentes recem extraídos, confrontando conceitos rígidos como a
necessidade de enxertos para recuperação de defeitos ósseos alveolares ou de que não
se pode deixar barreiras expostas ao meio bucal.
Palavras chave: Regeneração Óssea Guiada (ROG); Cicatrização do Alvéolo;
Membranas Não-Absorvivel; reabilitação;

ABSTRACT

Introduction: Dental losses contribute to atrophy of the residual alveolar rim. These
alveoli do not always have acceptable dimensions to be rehabilitated, or in general
require procedures for corrections of bone defects in height and width. When you can
use barriers at the moment of extraction, in order to use the potential of the clot, it is
possible to prevent the reabsorption of the alveolar rim. In these cases, guided bone
regeneration (ROG) with the use of non-absorbable barriers can be indicated to prevent
alveolar resorption after dental extraction. Objective: To evaluate through a literary
revision the guided bone regeneration after extraction, using non-absorbable
membranes intentionally exposed in the buccal medium. Method: The method used
was bibliographical revision, and selected articles that address the subject in a more
specific way. Results: The technique of applying the guided bone regeneration, as well
as the use of non-absorbable membranes, specifically the Polypropylene membrane,
presented satisfactory and positive results in front of the maintenance and preservation
of the alveolar rim after the extraction. Conclusion: Based on the study carried out,
the use of the non-absorbable membrane is very viable and promising in ROG, in
alveoli of newly extracted teeth, confronting rigid concepts such as the need for grafts
for recovery of bone defects or that you cannot leave barriers exposed to the buccal.
Keywords: Guided Bone Regeneration (ROG); Healing of the Alveolus; NonAbsorbable Membranes; rehabilitation ;
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INTRODUÇÃO

A preservação da extremidade alveolar após a exodontia é um desafio e uma
precaução constante na odontologia atual, especialmente quando há perdas
consideráveis que implicam a futuras reabilitações com os implantes osteointegráveis.
A reabsorção do rebordo alveolar após a extração é uma consequência inevitável e
ocorre através de um parâmetro variável de modelagem e remodelação do osso
fisiológico, gerando perda progressiva do contorno do rebordo alveolar. 1, 2
A proteção do rebordo alveolar consiste em qualquer procedimento realizado
no momento da extração, com o objetivo de minimizar a reabsorção da crista e
maximizar a formação óssea dentro dos alvéolos. 1,2.3 O conceito de Regeneração
óssea guiada (ROG), foi estabelecido com base no princípio da regeneração de tecido
guiado, onde certos tecidos se regeneram quando as células com essa capacidade
preenchem o defeito durante a cicatrização. Assim, a exclusão mecânica de tecido
mole, através de barreiras expostas no meio oral, permite que as células osteogênicas
intensifiquem a formação de tecido ósseo.4
Existem inúmeras modalidades e materiais utilizados na ROG, umas delas se
baseia no princípio da osteopromoção, que consiste no uso de barreiras físicas
expostas intensionalmente no meio bucal, com objetivo de isolar a área a ser
regenerada, permitindo a formação, organização e transformação de um coágulo de
sangue em tecido de granulação, que é posteriormente substituído por tecido ósseo.5
através da regeneração óssea guiada com o uso de membrana de cura óssea de
polipropileno, é possível a neoformação óssea para manter as dimensões ósseas ou
para reduzir a gravidade dos defeitos causados nos tecidos ósseos após a extração
atuando como barreiras reais.1, 5
O uso de membranas melhoram a técnica de regeneração óssea, mas a
necessidade de cirurgias mais amplas de desbridamento, deslocamento da gengiva e
mucosa para recobrimento, obrigatoriedade de materiais para preenchimento do
defeito ósseo, a degradação precoce das membranas absorvíveis e a necessidade de
segunda intervenção cirúrgica para remoção das não absorvíveis, dificultam a
técnica.5,6,7
A aplicação da técnica ROG através de barreiras não absorvíveis, deve atender
alguns requisitos cirúrgicos, para a obtenção do sucesso clinico, tais como: presença
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de uma fonte de células osteogênicas, adequada vascularização, tecido ósseo viável
adjacente ao defeito onde se deseja a regeneração, criação de espaço para permitir a
formação e manutenção do coágulo, exclusão de células não osteogênicas da área a
ser regenerada, o local deve permanecer mecanicamente estável durante a
cicatrização. Como em todo procedimento cirúrgico, a colocação da barreira para
regeneração óssea guiada deve também merecer atenção relativa ao controle do
processo inflamatório no pré e pós-operatório.
O presente estudo se justifica pela necessidade do profissional Cirurgião
Dentista estar atualizado acerca de técnicas reabilitadoras menos invasivas, afim de
prevenir possíveis defeitos alveolares após extrações dentárias, bem como conhecer
as indicações e contraindicações de cada material, e selecionar o que melhor atende
o perfil do paciente.
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OBJETIVOS

GERAL

Avaliar a regeneração óssea guiada após exodontia, bem como a utilização de
membranas não absorvíveis exposta intencionalmente no meio bucal.

ESPECÍFICO



Descrever a aplicação da técnica de Regeneração Óssea Guiada(ROG);



Investigar-se a técnica Regenerativa através das membranas não absorvíveis
perpetuará as dimensões ósseas alveolares em altura e largura;



Analisar as vantagens que a técnica possui para pacientes após extração
dentária;



Considerar as desvantagens do uso da membrana não absorvível na
Regeneração óssea guiada.
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1. REABSORÇÃO ALVEOLAR
O processo alveolar é definido como a parte constituinte da maxila e da
mandíbula que forma e apoia a base dos dentes. Desenvolve-se em conjunto com o
desenvolvimento e a erupção dentária. O processo alveolar consiste em tecido ósseo,
que é formado tanto por células do folículo dentário (osso alveolar próprio) como por
células independentes do desenvolvimento dos dentes, juntamente com o cemento
radicular e o ligamento periodontal, o osso alveolar constitui o mecanismo de ligação
aos dentes e a sua principal função é distribuir e reabsorver as forças geradas, por
exemplo, pela mastigação e pelos contatos dentários.8
O processo alveolar estende-se a partir do osso basal da maxila ou da
mandíbula e forma uma fronteira entre a porção exterior da maxila e a porção interior
da mandíbula.9 Forma-se em harmonia com o desenvolvimento e erupção dos dentes
e, gradualmente, regride quando os dentes são perdidos.
Os alvéolos de dentes com perda óssea horizontal cicatrizam mais
rapidamente, uma vez que o nível reduzido do rebordo alveolar significa que menos
preenchimento ósseo é necessário. Este processo de reabsorção resulta num rebordo
mais estreito e curto11, e o efeito deste padrão em reabsorção é o deslocamento do
rebordo para uma posição mais palatina/lingua.9,10,11 O rebordo deslocado faz com que
seja mais difícil a reabilitação em uma posição favorável sem que ocorra uma
deiscência vestibular.
Apesar da redução alveolar ser maior nas regiões de molares, ela é mais crítica
a nível anterior devido às demandas estéticas. A região da maxila anterior exibe paredes
alveolares muito finas que são frequentemente constituídas por apenas uma lâmina
dura13. Sendo assim, afim de oferecer uma reabilitação de qualidade, o profissional
deve ponderar a respeito da reabsorção do osso alveolar que advém após a exodontia
pois, prejudica a reabilitação futura.12
Quando ocorre a reparação tecidual há a substituição do tecido lesado por um
tecido sadio. Para que a reparação do tecido lesado ocorra é necessário uma
sequência de eventos biológicos que ocorrem no processo de reparo tecidual
comcomitantemete a cicatrização do alvéolo dental.
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1. PROCESSO DE REPARO TECIDUAL DO ALVÉOLO DENTAL CICATRIZAÇÃO ALVEOLAR.
O processo cicatricial é comum a todas as feridas, independentemente do
agente que a causou, é sistêmico e dinâmico e está diretamente relacionado às
condições gerais do organismo.13
A extração dentária foi descrita como uma amputação tecidual que pode levar
a alterações funcionais, psicológicas, posturais e locais. O processo de alterações
locais que surge como forma de fechar a ferida e restaurar a homeostase tecidual
denomina-se cicatrização alveolar.14
A cicatrização molecular de feridas em alvéolos após extração dentária e
eventual consolidação e reparação óssea do rebordo residual ocorre por meio de uma
sequência ordenada de fatores osteogénicos associados com a angiogénese, a
sobrevivência celular, síntese de matriz e maturação das células.15
As principais fontes de células osteogénicas incluem, periósseo e endósseo das
paredes dos defeitos ósseos, bem como a medula óssea. Estas células incluem
osteoblastos e células mesenquimais indiferenciadas, que se podem diferenciar em
osteoblastos na presença de moléculas sinalizadoras adequadas, nutrientes efatores
de crescimento. Este processo requer um fornecimento adequado de sangue para
proporcionar não só oxigénio e nutrientes, mas também uma fonte de células
mesenquimais.16
Um outro fator chave que afeta a cicatrização da ferida é a estabilidade do
coágulo sanguíneo. Isto é importante porque o coágulo promove a formação de tecido
de granulação, que subsequentemente se transforma em osso. Além disso, o coágulo
contém uma miríade de citocinas (por exemplo, interleucina (IL) -1, IL - 8, fator de
necrose tumoral, fatores de crescimento (por exemplo, fator de crescimento derivado
de plaquetas (PDGF), fator de crescimento semelhante à insulina tipo-1 (IGF - 1), fator
de crescimento fibroblástico - 2 (FGF - 2) e moléculas sinalizadoras que ajudam no
recrutamento de células para promover a angiogénese e a regeneração óssea.
Na maioria das situações clínicas, esta estabilidade do coágulo só pode ser
assegurada quando o espaço físico é fornecido através da utilização de uma estrutura
de suporte, e a exclusão do crescimento para dentro de células do tecido epitelial e
conjuntivo do retalho mucoso é assegurado pela colocação de uma membrana.16.
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Os mecanismos da cicatrização em sequência ordenada de eventos os quais
foram divididos posteriormente em cinco elementos principais: inflamação, proliferação
celular, formação do tecido de granulação, contração e remodelamento da ferida.19,20,21
Reclassificou esse processo em três fases divididas, didaticamente, em: fase
inflamatória, fase de proliferação ou de granulação e fase de remodelamento ou de
maturação.16.17,18
Recentemente o processo de cicatrização alveolar foi dividido em três fases:
inflamatória, proliferativa e fase de modelação/remodelação óssea.
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1.1 FASE INFLAMATÓRIA

A fase inflamatória pode ser subdividida em duas partes: formação do coágulo
sanguíneo e migração de células inflamatórias para a limpeza da ferida.
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Esta fase se inicia imediatamente após a lesão, quando ocorre a liberação de
tromboxana A2 e prostaglandinas pelas membranas celulares, sendo essas
substâncias vasoconstritoras. A cascata de coagulação é estimulada pelo endotélio
lesado e pelas plaquetas onde as mesmas possuem papel fundamental na
cicatrização. Visando a hemostasia, essa cascata é iniciada e grânulos são liberados
das plaquetas, as quais contêm fator de crescimento que atraem neutrófilos à ferida.
O coágulo é formado por colágeno, plaquetas e trombina, que servem de reservatório
proteico para síntese de citocinas e fatores de crescimento, aumentando seus efeitos.
Desta forma, a resposta inflamatória se inicia com vasodilatação e aumento da
permeabilidade vascular, promovendo a quimiotaxia (migração de neutrófilos para a
ferida).
As primeiras células a chegar à ferida são os neutrófilos, com maior
concentração 24 horas após a lesão. As plaquetas liberam substâncias quimiotáticas
que atraem os neutrófilos. Eles aderem à parede do endotélio mediante ligação com
as selectinas (receptores de membrana). Neutrófilos produzem radicais livres que
auxiliam na

destruição

bacteriana

e

são

gradativamente

substituídos por

macrófagos.21
Após 48 - 96 horas da lesão os macrófagos migram para a ferida, e são as
principais células antes dos fibroblastos a migrarem e iniciarem a replicação. Têm
papel fundamental no término do desbridamento iniciado pelos neutrófilos e sua maior
contribuição é a secreção de citocinas e fatores de crescimento, além de contribuírem
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na angiogênese, fibroplasia e síntese de matriz extracelular, fundamentais para a
transição para a fase proliferativa.22
A combinação de células inflamatórias, brotos vasculares e fibroblastos
imaturos forma o tecido de granulação, que é gradualmente substituído por uma matriz
de tecido conjuntivo provisório, rica em fibras de colágeno e células, iniciando-se a
fase proliferativa.23
1.2 FASE DE PROLIFERAÇÃO

A fase proliferativa pode também ser dividida em duas partes: fibroplasia e
formação de tecido ósseo, e é caracterizada por formação tecidual rápida e intensa. 24 A
fase proliferativa é composta de três eventos importantes que sucedem o período de
maior atividade da fase inflamatória: neo-angiogênese, fibroplasia e epitelização. 25
Neo-angiogênese: para manter o ambiente de cicatrização da ferida ocorre
aneo-angiogênese que é o processo de formação de novos vasos sanguíneos. Nesta
fase ocorre a nutrição do tecido e o aumento do aporte de células, como macrófagos
e fibroblastos, para o local da ferida. 26
Fibroplastia: Os fibroblastos são atraídos para o local inflamatório, onde se
dividem e produzem os componentes da matriz extracelular. O fibroblasto só aparece
no sítio da lesão a partir do Terceiro dia, quando os leucócitos polimorfonucleares já
fizeram seu papel higienizador da área traumatizada. A função primordial dos
fibroblastos é sintetizar colágeno, ainda na fase celular da inflamação. O colágeno é o
material responsável pela sustentação e pela força tênsil da cicatriz, produzido e
degradado continuamente pelos fibroblastos.27
A fibroplasia envolve a rápida deposição de uma matriz provisória.
Subsequentemente, esta matriz é penetrada pelos vasos sanguíneos e pelas células
formadoras de osso, e projeções digitiformes de tecido ósseo são estabelecidas em
torno dos vasos sanguíneos. Eventualmente, as projeções digitiformes envolvem
completamente o vaso, e o osteóide primário (ou sistema de Havers) é, assim,
formado. Os osteóides primários podem ser ocasionalmente reforçados por tecido
fibroso paralelo. O osso esponjoso pode ser encontrado no alvéolo cicatrizado tão
cedo quanto duas semanas após a extração dentária, e permanece na ferida por várias
semanas. O osso esponjoso é um tipo de osso provisório sem qualquer
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capacidade de carga e, portanto, precisa de ser substituído pelos tipos de osso
maduro, osso lamelar e medula óssea. 28
Epitelização: Nas primeiras 24 a 36 horas após a lesão, fatores de crescimento
epidérmicos estimulam a proliferação de células do epitélio. Na pele os ceratinócitos
são capazes de sintetizar diversas citocinas que estimulam a cicatrização das feridas
cutâneas.29
1.3 FASE DE MODELAÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA

A modelação e remodelação óssea é a terceira e última fase do processo de
cicatrização alveolar. Consiste numa alteração na forma e arquitetura do osso,
enquanto a remodelação óssea é definida como uma alteração sem modificação
concomitante na forma e arquitetura do osso. A substituição da lâmina própria por osso
lamelar ou medula óssea é a remodelação óssea, enquanto a reabsorção óssea que
tem lugar nas paredes do alvéolo levando a alterações dimensionais do rebordo
alveolar é o resultado da modelação óssea.30
A remodelação óssea em humanos pode levar vários meses, e exibe
variabilidade substancial entre indivíduos. Em um estudo recente, foram examinados
a composição tecidual de biópsias de 36 indivíduos retirados de alvéolos na região
posterior da maxila após >16 semanas de cicatrização. Os autores relataram que cerca
de 60-65% do volume tecidual era composta por osso lamelar e medula óssea. Assim
a completa remodelação do tecido ósseo esponjoso em osso lamelar e medula óssea
pode levar vários meses ou anos.30
A técnica ROG é um procedimento cirúrgico que visa impedir que as células
não osteogênicas se instalem na região do defeito ósseo que se deseja regenerar. O
princípio da ROG com a utilização de membranas não absorvíveis é descrito como
princípio da osteopromoção que consiste na utilização de uma barreira física, com a
finalidade de isolar a área a ser regenerada, permitindo que haja a formação,
organização e transformação de coágulo sanguíneo em tecido de granulação, que
posteriormente é substituído por tecido ósseo.
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2. REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA (ROG)
O tecido ósseo exibe um potencial regenerador considerável e restaura
perfeitamente a estrutura e propriedades mecânicas originais. Esta capacidade,
entretanto, possui limitações e pode até mesmo falhar se determinadas condições não
forem preenchidas. Fatores que interrompem ou interferem no reparo ósseo são, entre
outros, falha no suprimento vascular, instabilidade mecânica, defeitos muito extensos,
doença periodontal e tecidos em competição com alta capacidade proliferativa.31,32
O mecanismo da ROG é promover a exclusão de células indesejáveis que
mantem o espaço preenchido pelo coagulo para que células osteoprogenitoras
possam desenvolver-se de forma satisfatória, formando tecido ósseo em toda sua
extensão.33
A ROG, é a técnica que usa a osteopromoção através de membranas, como
princípio biológico, e pode ser usadas em: alvéolos frescos, defeitos ósseos que tenham
paredes ósseas remanescentes e para promover a neoformação óssea ao redor de
implantes instalados imediatamente após as exodontias. A osteopromoção é uma
terminologia frequentemente encontrada na literatura para descreve o uso dos meios
físicos no selamento total de local anatômico, onde o osso está planejado para ser
neoformado, ou seja, para prevenir que outros tecidos, principalmente, o tecido
conjuntivo frouxo, venha interferir na osteogênese, bem como no direcionamento da
formação óssea.
Para que haja a ROG algumas condições devem ocorrer:


34

Deve existir uma fonte de células osteogênicas. O osso viável deve estar presente
adjacente ao defeito no qual a regeneração é desejada;



Deve existir uma fonte adequada de vascularização proveniente principalmente dos
canais de Volkman e compartimentos medulares;



Deve-se manter o local da ferida mecanicamente estável durante a cicatrização;



Deve ser mantido um espaço apropriado entre a membrana e a superfície óssea

de origem.
Desde os estudos iniciais na década de 80 sobre a regeneração óssea guiada
na odontologia, uma grande variedade de membranas vem sendo estudadas e
utilizadas em estudos experimentais e clínicos nos últimos anos. 35
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3. MEMBRANAS

As membranas utilizadas em regeneração óssea guiada podem ser
reabsorvíveis: (colágenas, ácido polilático, ácido poliglicólico, poliuretana, matriz
dérmica

acelular

e

de

cortical

óssea)

ou

não

reabsorvíveis:

(celulose,

politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) e denso (d-PTFE), teflon, látex, titânio, óxido
de alumínio e polipropileno. O uso de membranas é utilizado com a finalidade de
barreiras para a regenerarão dos defeitos ósseos.
Na estratégia de isolar os defeitos periodontais com materiais de cobertura,
sejam esses reabsorvíveis ou não reabsorvíveis, que funcionam como barreira física
para impedir a invasão das células gengivais, levou à criação das membranas para
Regeneração Óssea Guiada (ROG). As primeiras membras existentes para
regeneração óssea guiada (ROG), foram as membranas não absorvíveis.

39

3.1 MEMBRANAS NÃO ABSORVÍVEIS

As membranas não absorvíveis, são membranas desenvolvidas sinteticamente
e que mantem a própria forma e estrutura nos tecidos, sendo necessária uma segunda
fase cirúrgica para a sua remoção.
Alguns estudos classificam as membranas não-absorvíveis em três tipo:
membrana

de

politetrafluoretileno

politetrafluoretileno
de

elevada

expandida

densidade

(e-PTFE),

(d-PTFE)

e

membrana

em

membrana

em

politetrafluoretileno expandido reforçada em titânio (Ti-e-PTFE); todas essas
membranas são obtidas a partir do PTFE, cujas propriedades físico-químicas, térmicas
e mecânicas as tornam um dos materiais mais inertes no meio oral. Dentro dessa
classificação, incluí-se a membrana de Polipropileno que possui características
semelhantes a membrana de d-PTFE.
As membranas em e-PTFE apresentam várias vantagens, pois têm a maior
experiência clínica, em virtude de serem usadas desde 1984, possuem ótima
biocompatibilidade permitindo assim uma regeneração óssea significativa após três a
seis meses, permitem uma boa manutenção de espaço e são relativamente rígidas à
manipulação. Em relação às desvantagens relatadas, a primeira é a necessidade de
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um segundo tempo cirúrgico para remoção; sua rigidez pode provocar deiscência nos
tecidos moles permitindo a exposição da membrana e consecutivamente infecção
bacteriana.36,37
Após o primeiro procedimento bem-sucedido de ROG empregando-se
membrana de politetrafluoretileno expandido (PTFE-e) não absorvível, este material
passou a ser amplamente utilizado tornando-se padrão para os procedimentos de
regeneração óssea com membranas não absorvíveis. Caracterizado como um
polímero de alta estabilidade em sistemas biológicos, ele resiste à degradação pelos
tecidos hospedeiros e microrganismos, não induzindo respostas imunes, mantendo a
integridade estrutural ao longo da instalação, além de possuir capacidade de manter
espaços.
Membranas em Ti-e-PTFE demonstram uma capacidade de regeneração maior
que as membranas convencionais em e-PTFE. Foi reportado que esse tipo de
membrana garante uma manutenção de espaço significativo, sem a necessita de um
espaço adicional para ser exposto, mesmo assim obtém bons resultados, permitindo
que o profissional a instale facilmente, tendo um impacto mínimo no tipo de
retalho.37,38,39
As características da membrana de polipropileno (PP) são muito parecidas com
as características da membrana de d-PTFE, entre as quais, podem ficar expostas ao
meio bucal, ambas tem resistência à pressão dos tecidos moles sem entrar em
colapso, preservam a gengiva queratinizada, não produzem reações adversas nos
tecidos moles, são de fácil remoção clínica, não necessitando de procedimento
cirúrgico para remoção, fácil manuseio cirúrgico sem necessidade de retalhos para
fechamento primário, podem ser preenchidas apenas com sangue.40
A membrana de PP tendo alta rigidez e memória elástica, se mantém estável
apenas com o posicionamento dos retalhos teciduais vestibulares e palatinos/ linguais
sobre ela, suturados sem tensão ou aproximação (a barreira não deve ser perfurada)
não necessitando fixação com parafusos. Pode ser removido entre sete e dez dias de
sua colocação, período este de efetiva utilidade. 41 Sua função é isolar a área a ser
regenerada exercendo a função de uma barreira mecânica, permitindo a manutenção
do coágulo sanguíneo no espaço compreendido pelo defeito ósseo, onde células
mesenquimais pluripotentes, capazes de gerar tanto tecido ósseo quanto tecido
fibroso, exerçam suas atividades.
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MATERIAL E MÉTODOS

O metodo adotado para o trabalho foi pesquisar atraves de uma análise
bibliográfica o ponto de vista de alguns autores que abordam a temática de forma
segura e que discutem sobre a Regeneração Óssea Guiada Após Exodontia
Utilizando Membranas Não Absorvíveis. Os artigos selecionados, seguiram as
normas científicas e apresentaram em sua discursão os elementos contextuais que
seram abordados no trabalho.
Ápos um levantamento bibliográfico sistematizado, tornou-se possível analisar
todas as variáveis já estudadas anteriormente optando por aquelas que melhor
representam os critérios normativos do trabalho. Os dados foram obtidos em diversas
plataformas cientificas, com o direcionamento para o tema abordado. As plataformas
de pesquisas foram: SCIELO, MEDLINE, Journal of cell Science, PORTAL DE
PERIODICOS CAPES/MEC, entre outros.
Ao todo foram selecionados para análise qualitativa cerca de 145 artigos, dos
quais 89 artigos foram descartados por não apresentarem os elementos necessários
á temática e 56 foram analisados e utilizados no trabalho como base para o mesmo.
Palavras chaves utilizadas para pesquisa: Regeneração Óssea Guiada,
Membranas Não Absorvíveis, Membranas Absorvíveis, Técnica ROG, Membrana de
Polipropileno.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a perda dos dentes, a reabsorção óssea dos maxilares é constante. Na
maxila é centrípeta e apical, enquanto que na mandíbula é centrífuga e também apical,
resultando com o tempo, em uma invertida relação horizontal em indivíduos totalmente
desdentados.42 Assim, tanto a formação como a preservação do processo alveolar irão
depender da presença contínua de dentes no rebordo alveolar. Além disso, as
características morfológicas do processo alveolar estão relacionadas com o tamanho
e forma do dente, o sítio da erupção dentária e a inclinação do dente erupcionado.
Sendo assim, indivíduos com dentes longos e estreitos, em comparação com
indivíduos que têm dentes curtos e largos, parecem ter um processo alveolar mais
delicado e, em particular nas regiões dos dentes anteriores, por vezes apresentam
fenestrações na fina tábua óssea vestibular.
Em um estudo clínico recente, foram descritas algumas características
morfológicas do processo alveolar na parte anterior da maxila em humanos. 43 Com
isso concluiu-se que a perda de espessura é maior do que a perda de altura do rebordo
alveolar após a extração dentária, e ambas foram descritas como sendo mais
pronunciadas no aspecto vestibular do que no aspecto palatino dos
Em ambos os maxilares, os alvéolos mais largos (molares) mostram uma
quantidade de reabsorção significativamente maior, e requerem mais tempo para
formar a ponte de tecido ósseo sobre o defeito do que alvéolos mais estreitos (incisivos
e pré-molares).
Relatos encontrados demonstram que a perda óssea é severa nos seis
primeiros meses após a extração dentária. De fato, uma vez que um dente é extraído,
aproximadamente 25% do volume ósseo é perdido após o primeiro ano e, com o
tempo, estas alterações de reabsorção podem progredir e contribuir para a perda de
40-60% do volume alveolar dentro de 5 anos.44 A resultante falta de osso na crista
alveolar é resultado da perda gradual da dimensão horizontal acompanhada de uma
rápida perda óssea em altura.45 Esta perda óssea fisiológica após a extração dentária,
encontrou-se confirmada em estudos experimentais que reportaram reabsorção óssea
vertical e horizontal, o que altera o perfil tridimensional do rebordo e a disponibilidade
óssea necessária para futuras reabilitações.
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A primeira classificação dos defeitos da crista alveolar foi proposta e mais tarde
modificada.46 Dividiu-se os defeitos em três classes:


Classe I: perda de tecido no sentido buco-lingual, com altura ósseanormal;



Classe II: perda de tecido no sentido ápico-coronal, com largura óssea normal;



Classe III: combinação de defeitos, com redução da altura e da largura da crista;
Posteriormente, quantificou a perda de dimensão da crista em leve (até 3 mm),

moderada (entre 3 e 6 mm) e severa (superior a 6 mm). 47
As técnicas de aumento do osso alveolar, que servem precisamente para
corrigir estes defeitos ósseos, dependem do grau de extensão do defeito a nível
horizontal e vertical.48 Umas dessas técnicas e a ROG que tem como objetivo corrigir
possíveis defeitos alveolares, caracterizado pela utilização de membranas para
proteção de um espaço a ser preenchido por osso.
Os termos “regeneração óssea guiada” (ROG) e “regeneração tecidual guiada”
(RTG) são muitas vezes de forma errada usadas como sinónimos. RTG engloba a
regeneração do cemento e do ligamento periodontal, enquanto a ROG, se refere apenas
à promoção da formação óssea de forma isolada. Estes dois procedimentos são
baseados nos mesmos princípios: utilização de membranas de forma a manter o
espaço do defeito promovendo o crescimento de células osteogénicas e impedindo a
migração de células não desejadas dos tecidos moles sobrejacentes na ferida.49
Em um trabalho comparativo entre a regeneração óssea em alvéolos de dentes
extraídos por comprometimento periodontal e alvéolos de dentes extraídos sem
comprometimento periodontal.

50

Concluíram que em 10 semanas todos os alvéolos

dos 12 dentes saudáveis estavam completamente regenerados, enquanto que em
alvéolos de dentes com comprometimento periodontal, apenas 8 dos 39 estavam
completamente regenerados. Sendo assim, fica claro que a técnica não se aplica em todos
os casos, e o profissional deverá se atentar no correto diagnóstico frente a uma reabilitação
alveolar.
A regeneração óssea acontece em média 50% mais rápido em alvéolos
saudáveis que nos comprometidos periodontalmente. Os defeitos ósseos da crista
alveolar podem ser causados por doença periodontal avançada, lesão periapical,
insucesso do implante, exodontia dentária, trauma, tumor ou doença congénita. Ficou
evidenciado, que a reabsorção óssea pós exodontia, trauma, infecção, doença
periodontal, complicações cirúrgicas tráns e pós-operatórias, sempre apresentou
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resultados que afetam a preservação do rebordo alveolar em sua forma, função e
estética dentária e até mesmo a fonética em odontologia.
Por mais cuidadosas que sejam as exodontias, curetagens, tratamentos
periodontais e cirurgias perioendodônticas, sempre ocorre reabsorção indesejável.
Mesmo com aplicação de cuidados e técnica cirúrgica, fatores variados favorecem a
absorção do osso alveolar.51 Exodontias mal sucedidas, traumáticas, ou múltiplas,
resultam em defeitos ósseos que podem necessitar de enxertos ósseos, de diferentes
naturezas técnicas e que requerem abordagens cirúrgicas complexas.51,52 Além disso,
os enxertos autógenos aumentam a complexidade do problema.52,53
O processo alveolar é formado com a erupção dentária e termina por ser
reabsorvido após a remoção do dente, causando assim a atrofia. Anatomicamente os
alvéolos dentários são mais densos nas faces palatinas e linguais dos dentes. De uma
maneira geral, o lado bucal dos alvéolos sofre uma reabsorção muito maior após
exodontias.
A alteração da crista óssea ocorre concomitantemente com a cicatrização
(reparação) dos tecidos duros e moles, mas o processo de remodelação pode
continuar depois da formação do novo osso formado no local.53.54 Ficando claro que,
tudo o que precisamos para a reparação óssea concomitantemente a regeneração é
de sangue transformado em coágulo e mantido no local por uma barreira física,
impedindo que tecidos indesejáveis migrem para dentro da loja cirúrgica.
Inúmeras situações durante a prática clinica diária nos defrontam com situações
de perda óssea existente ou eminentes: reabsorções e defeitos traumáticos, descuidos
com áreas infectadas onde exodontias não foram seguidas de adequada curetagem e
perdas ósseas vestibulares por posicionamento dentário.
Uma das preocupações crescentes da Odontologia atual é a preservação do
rebordo alveolar após a remoção do dente, principalmente quando existem perdas
extensas

que

comprometem

a

reabilitação

futura

através

de

implantes

osseointegráveis.54,55 Esses defeitos, quando não corrigidos, dificultam ou até mesmo
impedem a reabilitação protética convenientemente, seja do ponto de vista estético
e/ou functional.
A preservação do osso alveolar após as exodontias podem ser dar atraves da
ROG, em conjunto com as utilização das membranas absorvíveis e não absorvíveis,
se atentando as vantagens e desvantagens de cada umas delas .

QUADRO 1 – Vantagens e desvantagens das membranas reabsorvíveis e não
reabsorvíveis, utilizadas em ROG.
Vantagens
- Grande
biocompatibilidad
e
- Promove cicatrização;
- Boa integração com
Membranas
Reabsorvíveis tecido conjuntivo;
Naturais (Colagénio tipo I e III). - Promove adesão de
osteoblastos;
- “cross-linked”
usados para prolongar
tempo de degradação;
- “cross-linked” podem
aumentar a
proliferação e adesão
celular.

Membranas Reabsorvíveis
Sintéticas (derivadas do
ácido polilático ou do ácido
poliglicólico).

Membranas Não
Reabsorvíveis (ePTFE).
ePTFE de alta densidade,
ePTFE reforçado por titânio
e malha de titânio.

Fonte: DIMITRIOU, 2012.

- As mais usadas e
estudadas das
membranas
reabsorvíveis;
- Alterando a
composição, o tempo
de reabsorção e as
propriedades
mecânicas podem ser
adaptadas a cada
situação clínica;
- Membranas de
degradação lenta
induzem maior
neovascularização.

-Altamente estudadas;
- Alta
biocompatibilidade;
- Mantêm a integridade
da estrutura e têm
melhores propriedades
mantenedoras de
espaço.

Desvantagens
- Degradação
rápida, podendo
comprometer
integridade da
estrutura; - Risco de
rutura
intraoperatória;
- A humidade pode
causar alterações
mecânicas;
- Inibir a
proliferação e
adesão celular;

- Podem induzir
reações de corpo
estranho durante a
degradação (por
hidrólise enzimática);
- Podem surgir
reações citotóxicas
que podem reduzir a
adesão celular
-Difícil
manuseamento
clínico.

- Necessidade de
um segundo
procedimento
cirúrgico para
remoção;
- Frequente
exposição das
membranas
aumentando o risco
de infeção
secundária; ePTFE pode induzir
reações citotóxicas
e reduzir a adesão
celular.
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As membranas odontológicas utilizadas na ROG, apresentam poucas
pesquisas clinicas, não existindo entre elas uma barreira física ideal, seja elas
reabsorvíveis ou não reabsorvíveis. Baseado no estudo da tabela do autor. 56
As barreiras físicas não reabsorvíveis de PTFE, parecem apresentar maior
crescimento do tecido ósseo com qualidade mais densa, ao contrário das barreiras
reabsorvíveis, onde os produtos de sua degradação podem produzir um processo
inflamatório local, levando a uma menor formação óssea.
Com base nos estudos sobre as membranas mais promissora na ROG, o que
mais apresentou vantagens com menos risco de falha no procedimento clinico
regenerador, foi a membrana não reabsorvível de polipropileno, que até então
apresentam recentes estudos clínicos. Dentro de suas vantagens, podemos citar: A
capacidade de elimina os problemas decorrentes das deiscências de suturas, elimina
a necessidade de outros biomateriais, reduz a morbidade, aumenta o conforto pósoperatório, reduz a necessidade de liberação de grandes retalhos, elimina o risco das
infecções decorrentes de enxertos, promove o aumento do volume de tecido ósseo
para inserção do implante e tem a capacidade de regeneração tanto do tecido ósseo
quanto do tecido mole.
Três casos clínicos sobre regeneração óssea alveolar pós-exodontia foram
pesquisados, em todos eles se usou o artifício de barreira de polipropileno. 57
Mostrou-se que o uso desta membrana impermeável contribuiu para a retenção
do coagulo ósseo e formação de osso primário, mantendo a fórmula e dimensões do
rebordo alveolar, apresentando-se como um material biocompatível e sem efeitos
inflamatórios deletérios ao organismo.
Os casos mostraram a viabilidade para aplicação na cavidade bucal e contribuiu
para reduzir a morbidade de cirurgias maiores e mais traumáticas, sendo o uso deste
material altamente promissor em ROG, confrotando conceitos em que, a ROG
necessita de enxertos para recuperar defeitos ósseos ou que não pode ser deixada
barreirasexposta ao meio bucal, pois pode haver contaminação; como se o coagulo após
exodontia não ficasse em contato com meio bucal.
A utilização de membranas de polipropileno, bem como todas as membranas
não reabsorveis, requerem a realização de um segundo tempo clinico para removelas, onde podem gerar um risco de perturbar os tecidos neoformados, caracterizando
uma desvantagem da técnica, entretanto, eliminam a necessidade de grandes incisões

29

para atingir o fechamento primário, enquanto as membranas reabsorvíveis, agrega a
vantagem de eliminar o segundo tempo cirúrgico, porém, o tempo para degradação
varia de diferentes materiais podendo comprometer a cicatrização e regeneração,
exigindo a realização de maiores incisões que torna o procedimento mais evasivo, que
expõe uma maior habilidade técnica expondo o paciente a mais riscos como infecções.
A simplificação da manutenção do coágulo por uma barreira de Polipropileno,
que leva a uma Regeneração Óssea Guiada (ROG), tem trazido nova dimensão à
compreensão e utilidade dessa técnica.
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CONCLUSÃO

A utilização da membrana não reabsorvível, são amplamente indicadas e
promissoras na ROG em alvéolos de dentes recém extraídos, confrontando conceitos
rígidos como a necessidade de enxertos para recuperação de defeitos ósseos ou de
que não se pode deixar barreiras expostas ao meio bucal. Ela contribui para a
manutenção dos rebordos alveolares, garantido futuras reabilitações estéticas e
funcionais do elemento perdido.
Apesar de ambas as membranas apresentarem vantagens e desvantagens,
segundo a literatura e o estudo realizado nesse trabalho, se faz mais indicado o uso
das membranas não-reabsorvíveis na regeneração óssea guiada, para promover e
preservar o rebordo alveolar após exodontia.
A barreira de Polipropileno contribui para reter o coágulo dentro de áreas
afetadas que necessitam de Regeneração Óssea Guiada (ROG). A retenção desse
coágulo dentro da cavidade óssea, permitirá a formação de tecido ósseo que redefinirá
a forma e as dimensões do rebordo alveolar. O fato de se usar uma barreira
impermeável, mantém o coágulo sem o infiltrado de células do tecido mole enquanto
ela estiver presente de sete (07) e quatorze (14) dias. É facilmente removida, sem
necessidade de anestesia previa e pode ficar exposta ao meio bucal sem o risco de
instalar-se processo infeccioso. Esse tipo de barreira pode ser de grande auxilio à
prática clínica odontológica.
Por fim, apesar dos resultados obtidos serem satisfatórios sobre a regeneração
óssea guiada, pouco se faz para a preservação do rebordo alveolar após a exodontia,
deixando para segundo plano e/ou quando se precisa recuperar o rebordo alveolar em
altura e largura frente a uma reabilitação.
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