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Resumo

Objetivo – Avaliar a influência do uso de membrana alternativa de PTFE (politetrafluoretileno) na regeneração tecidual guiada em defeitos
periodontais de ratos. Métodos – Foram utilizados 20 ratos, machos, divididos em grupos controle e teste. Foi criado um defeito ósseo em
mandíbula no periodonto de suporte do incisivo inferior direito. O grupo teste recebeu a membrana de PTFE; o grupo controle foi preen-
chido por coágulo. Os resultados foram avaliados por microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura, aos 7 e 21 dias. Resulta-
dos – Ocorreu neoformação óssea parcial em todos os casos analisados; no grupo teste ocorreu separação entre a membrana e os tecidos
circundantes, e houve diferença no sentido tanto das fibras colágenas quanto da deposição óssea. Conclusão – A membrana experimental
de teflon foi eficaz como barreira física e separou o ambiente do defeito da mucosa e submucosa; no entanto, alterou a biologia do reparo,
mudando o padrão de deposição de matriz óssea em relação à fisiologia normal.

Descritores: Regeneração óssea; Regeneração tecidual guiada; Politetrafluoretileno

Abstract

Objective – To assess the influence of an experimental PTFE membrane in guided tissue regeneration in rats. Methods – Twenty male rats
were divided in control and test groups. A surgical defect was created in the mandible, at the periodontium of the right lower incisor. The
test group received the PTFE membrane and in the control group the defect was filled with blood clot. The results were assessed by light mi-
croscopy and scanning electron microscopy at 7 and 21 days. Results – Partial bone neoformation was shown in all cases; in the test group
it did not joined the surrounding tissues. There was a microscopic difference between the groups regarding the direction of the collagen fi-
bers and osseous neoformation. Conclusion – The experimental PTFE membrane worked efficiently as a physical barrier, separating the de-
fect environment from the mucosa and submucosa; however it changed the repair biology and the pattern of bone matrix deposition in
relation to the normal physiology.

Descriptors: Bone regeneration; Guided tissue regeneration; Polytetrafluoroethylene

Introdução

O uso de barreiras físicas à base de materiais aloplásticos visa
constituir um ambiente impermeável à migração de células inde-
sejáveis que possam comprometer o reparo ósseo. 

Regeneração tecidual guiada (RTG) pode ser definida como um tra-
tamento para defeitos ósseos em periodonto de inserção e proteção
por meio de barreira física ou membrana sobre o defeito periodon-
tal1. Com isso, objetiva-se proteger o tecido perirradicular, impedindo
que células epiteliais e conjuntivas da lâmina própria entrem em con-
tato com a superfície radicular dentária e impeça o usual reparo do
periodonto de inserção2-4.

As membranas utilizadas para a realização da RTG podem ser
classificadas em não absorvíveis ou absorvíveis. As membranas
não-absorviveis de maior utilização em procedimentos regenerati-
vos são de celulose ou de PTFEe (teflon expandido). Idealmente,
uma membrana deve ser biocompatível, inerte, semipermeável,
mecanicamente resistente, esterilizável, não alergênica e não car-
cinogência. A ausência de uma ou mais características ideais do ma-
terial escolhido, pode ser a razão para o desempenho insatisfatório
na regeneração de defeitos periodontais5-10.

O politetrafluoretileno expandido (PTFEe) é uma membrana não
absorvível, inerte, que não desencadeia reação inflamatória a corpo
estranho, resistente à autoclavagem, insolúvel a grande gama de sol-
ventes enzimáticos, resistente ao ataque químico, com módulo de
elasticidade semelhante ao tecido fibroso e ósseo. Contudo, sua prin-
cipal desvantagem é a necessidade de realização de dois tempos ci-
rúrgicos, uma vez que este material precisa ser removido11-12.

Na literatura existem diversos estudos experimentais com o PTFEe
como barreira física. As membranas de PTFEe foram testadas em fur-

cas, implantes subcutâneos, esqueleto craniofacial13-15. Os resulta-
dos mostraram, respectivamente, semelhança na cicatrização fi-
siológica e com PTFEe, presença de encapsulamento fibroso ao  re-
dor da membrana, e maior formação óssea com uso de PTFEe.

Alguns autores16-17 trabalharam com uma membrana alternativa
de teflon (PTFE), e relataram que a mesma possuía um potencial de
neoformação óssea, porém apresentou intenso processo inflama-
tório e formação de cápsula fibrosa ao redor do material. Por outro
lado, um estudo comparativo18 apresentou regeneração óssea com-
pleta em mais de 80% dos espécimes.

O objetivo deste trabalho foi analisar histologicamente, por mi-
croscopia de luz (ML) e microscopia eletrônica de varredura (MEV),
a ação de membrana alternativa de teflon no reparo ósseo de de-
feitos periodontais cirúrgicos não-críticos em mandíbula de ratos. 

Métodos

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade Positivo sob número 203/2007.

O estudo foi realizado em 20 ratos machos, Wistar, de peso en-
tre 450 e 500 gramas, com 4 meses de vida. Para o delineamento
do estudo, os animais foram divididos em grupos, sendo (1) grupo
controle - sem utilização de membrana e (2) grupo teste – com uti-
lização de membrana. Os tempos experimentais foram de 7 e 21
dias pós-operatórios, com 5 animais por grupo.

Os procedimentos cirúrgicos seguiram o Protocolo de Bios-
segurança da Universidade Positivo. A anestesia foi realizada por
sedação inalatória com halotano durante 2 minutos seguida de
injeção intraperitoneal com quetamina (40 mg/Kg) e xilazina
(5 mg/Kg). Uma incisão linear de um centímetro de compri-
mento foi realizada no lado direito da mandíbula, 5 milímetros
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abaixo da região cérvico-distal do incisivo inferior até a região
medial do forame mentoniano. Os tecidos moles foram devida-
mente afastados.

O defeito ósseo foi criado no processo alveolar distal ao inci-
sivo inferior para exposição e sangramento do ligamento perio-
dontal. Para tal, foi utilizada broca esférica carbide multilaminada
de 3 mm de diâmetro (Antilope, Suíça), em baixa rotação (Den-
tec-405N, Brasil), sob irrigação e aspiração constantes, segundo
protocolo previamente descrito. Em seguida, a região do defeito
foi coberta com uma membrana de PTFE (Tigre, Joinville, Santa
Catarina, Brasil), e o tecido mole foi suturado com fio de seda
preta trançada 4.0 (Ethicon, Johnson & Johnson, São José dos
Campos, São Paulo, Brasil). 

No pós-operatório foi administrado morfina, na dosagem de
0.1-0.25 mg/Kg, por via intramuscular, a cada 12 horas, por 24 ho-
ras. Paracetamol (gotas) na dosagem de 0,4 mg/ml foi adicionado
à água dos animais por 1 semana. Os animais foram mantidos em
gaiolas plásticas com alimentação e água à vontade, durante todo
o período experimental.

A eutanásia dos animais foi realizada aos 7 e 21 dias, em câmara
de gás por meio de inalação de CO2, conforme protocolo do Bio-
tério da Universidade Positivo. 

Para a remoção das peças, as mandíbulas foram seccionadas na
linha média e as hemimandíbulas selecionadas removidas da arti-
culação. As peças cirúrgicas foram fixadas em uma solução de Kar-
nowisky modificado (0,03 de glutaraldeído em tampão 0,1 M ca-
codilato de sódio) por 48 horas. Após a fixação, promoveu-se a
remoção dos tecidos moles, lavagem em água corrente e colocação
em tubos de incubação com solução quelante para descalcificação
– ácido fórmico 20%, a 37º C, em mesa agitadora acoplada ao
pHmetro. O tempo de descalcificação foi de 5 dias. Em seguida, a
região do defeito foi hemisseccionada com o auxílio de uma lupa.
A região proximal foi corada com hematoxilina e eosina (HE) e en-
caminhada para análises em microscopia de luz (ML); a região pos-
terior para microscopia eletrônica de varredura (MEV) (XL30, Phil-
lips, Holanda).

Resultados

Grupo controle

Aos 7 dias apresentou, na ML (Figura 1A), um tecido de granula-
ção com processo inflamatório crônico linfoplasmocitário e áreas de
tecido osteóide, com a organização perpendicular de fibras em re-
lação à superfície radicular. Na MEV, observou-se preenchimento por
tecido cicatricial, com nítida distinção entre as áreas da inserção do
ligamento periodontal e do reparo ósseo. O tecido ósseo foi aposto
em camadas, com fibras dispostas de forma reticular. Na região de
ligamento periodontal verificou-se uma organização das fibras se-
melhante à organização ligamentar original (Figura 1C, 1E e 1F). 

Aos 21 dias, sob análise de ML (Figura 2A), verificou-se em 40%
o fechamento ósseo do defeito quase total, com reparo ósseo em di-
reção centrípeta. Notou-se ainda a presença de tecido reparador
composto por processo inflamatório crônico difuso, em todos os
cortes analisados. Por MEV, pode-se observar que o reparo ósseo
ocorreu a partir das bordas do defeito, e à medida que a nova ma-
triz óssea foi sendo depositada, ocorreu também a reinserção do li-
gamento periodontal (Figura 2C).

Grupo teste

Aos 7 dias, apresentou, sob ML,  intenso processo inflamatório
crônico granulomatoso circundando a membrana alternativa de
PTFE.  Na região interna do defeito, proliferação osteoblástica evi-
dente com matriz osteóide circundante foi observada em permeio
a intenso tecido de granulação (Figura 1B). Na região voltada para
a porção gengival (epitelial) da película de teflon identificou-se pro-
cesso inflamatório crônico inespecífico e tecido granulomatoso
composto por inúmeras células gigantes de corpo estranho em ín-
timo contato com a membrana de PTFE. Em MEV, a membrana mos-
trou-se íntegra; a deposição das camadas de tecido cicatricial ocor-
reu paralela e aposicionalmente a partir da membrana. Na região
interna do defeito foi verificada a proliferação de fibras colágenas
de forma difusa (Figura 1D). 

Aos 21 dias, em ML, foi verificado tecido ósseo presente no leito
cirúrgico, sem a inserção perpendicular de fibras na superfície radi-
cular, discreto processo crônico de granulação e exuberante pro-
cesso granulomatoso próximo à superfície da membrana (Figura 2B).
Sob MEV, os aspectos ultraestruturais foram muito semelhantes aos da

Figura 1. A – controle 7 dias: área de defeito com deposição inicial de te-
cido mineralizado (setas) (ML, HE, magnificação original 40x);
B – controle 7 dias: área de defeito com intensa deposição de
tecido ósseo (seta) e presença de osteoblastos (ML, HE, magni-
ficação original 100x); C – controle 7 dias: área de defeito com
tecido fibroso não modelado (seta), íntima comunicação entre
leito cirúrgico e tecido da submucosa, discreta deposição de
mineral nas bordas do defeito (MEV); D – teste 7 dias: mem-
brana separando área de leito cirúrgico (seta) e submucosa
(MEV); E – controle 7 dias: preenchimento do defeito com te-
cido cicatricial (seta) (MEV). F – fibras oblíquas na região do li-
gamento e reticulares na região do reparo ósseo (MEV)

Figura 2. A – controle 21 dias: tecido de granulação, áreas de finas de-
posições ósseas (setas), sem o preenchimento completo do
defeito. (ML, HE, magnificação original 40x); B – tecido con-
juntivo denso, deposição de matriz mineral (setas) mimeti-
zando ossificação intramembranosa. (ML, HE, magnificação
original 100x); C – controle 21 dias: tecido de granulação,
áreas de fino trabeculado ósseo (setas), sem preenchimento
completo do defeito; D – teste 21 dias: fibras paralelas à su-
perfície radicular (seta menor), e deposição óssea adjacente
à parte interna da película (seta maior)
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primeira semana, no entanto, uma deposição óssea internamente à
membrana foi verificada, em aposição paralela à mesma (Figura 2D).

Discussão

Pesquisas envolvendo animais de laboratório são muito utilizadas
uma vez que, diferentemente das pesquisas in vitro, fornecem in-
formações relevantes para o debate sobre a eficiência ou ineficiên-
cia de possíveis biomateriais, além de simular a ação destes dentro
de organismos vivos. A escolha de ratos como um modelo experi-
mental tem como vantagens a fácil manipulação, o baixo custo, e
uma resposta tecidual rápida e eficiente, especialmente quando se
trabalha nas regiões crânio-mandibulares. Assim sendo, inúmeros
trabalhos sobre cicatrização e ação reparadora de defeitos ósseos pe-
riodontais utilizaram ratos como modelo experimental19-22.

Neste estudo, por meio da utilização de uma broca esférica de
3 mm de diâmetro realizou-se um defeito cirúrgico intrabucal, de
forma circular em osso, com comprometimento do ligamento pe-
riodontal e da superfície cemento-radicular, mimetizando um ver-
dadeiro defeito periodontal16,23-24. O modelo utilizado aqui não
apresentou características de defeito crítico, o que pode diferir de
um defeito que não se repara sem enxerto, por exmplo. No entanto,
o modelo aqui apresentado simulou ao máximo uma situação clí-
nica, em que o acesso é predominantemente intrabucal. Além
disto, as funções normais de mastigação do animal não foram com-
prometidas, e juntamente com a salivação podem se constituir em
fatores de influência importante no estudo do reparo ósseo/perir-
radicular do complexo maxilo-mandibular19.

Alguns autores preconizam o uso de membranas absorvíveis
para tratamento de defeitos periodontais25-26, destacando-se o as-
pecto de que estas barreiras não necessitam de um segundo pro-
cedimento cirúrgico para sua remoção. Por outro lado, algumas ca-
racterísticas da membrana alternativa de PTFE não-absorvível, como
a propriedade de antiaderência, dificilmente podem ser reproduzi-
das em membranas absorvíveis.

Os resultados apresentados revelaram diferenças importantes en-
tre grupos teste e controle no que se refere à deposição óssea. En-
quanto no grupo controle ocorreu uma deposição fina e progressiva,
perpendicular à raiz, com fechamento quase completo em 21 dias
em alguns casos, o grupo teste demonstrou a presença de deposição
de matriz óssea de maior espessura, paralela e aderida à membrana,
porém com atraso no fechamento completo do defeito realizado.

Assim, o atual resultado pode ser comparado ao estudo18 que ob-
servou área de defeito com formação de osso incompleta no grupo
de PTFE, em experimento também realizado em ratos. Devido à di-
ferente metodologia para avaliação do ganho ósseo e dos tempos
experimentais, não foi possível fazer uma comparação direta entre
os resultados destes estudos.

Estudos similares1,27-28 revelaram que os defeitos do grupo  con-
trole apresentaram uma regeneração incompleta, e sua cicatrização
limitou-se à formação de um capuz ósseo na base do defeito. Foi
relatado27, também, que esse capuz ósseo poderia selar as abertu-
ras dos espaços medulares que foram expostas cirurgicamente no
momento da criação do defeito, fato que poderia explicar a fina de-
posição de tecido ósseo no grupo controle.

Um fato importante e que também auxiliaria na diferença da apo-
sição óssea, poderia ser atribuída à interação entre a membrana de
PTFE e o conteúdo celular osteoblástico. Uma das hipóteses sugere
que o grau de porosidade da membrana é um fator que pode in-
fluenciar na presença de tecido conjuntivo interposto entre o osso
e a própria membrana. Os poros e irregularidades na porção externa
da membrana poderiam permitir a passagem e adesão de células e
de pequenos vasos, enquanto a porção central da mesma possui
propriedades oclusivas, impedindo desta forma a invasão de célu-
las do tecido conjuntivo. Essa assertiva torna-se verossímil à medida
que em alguns sítios encontram-se fragmentos mineralizados no in-
terior dos poros da membrana, ou mesmo em regiões em que
ocorre algum defeito na mesma27. Segundo os resultados deste tra-
balho a membrana alternativa de PTFE funcionou como barreira fí-
sica impermeável às células epiteliais e conjuntivas.

Pode-se sugerir também que a interação entre a película de PTFE
e o conteúdo celular conjuntivo osteoblástico poderiam ocorrer pela
quantidade de flúor contido na molécula do teflon. Essas ligações
covalentes são extremamente estáveis e muito difíceis de serem
rompidas, contudo a presença de flúor na molécula polimérica po-
deria desencadear uma interação intermolecular por pontes de hi-
drogênio, entre o polímero e as moléculas hidrogenadas da mem-
brana das células conjuntivas, favorecendo assim a quimiotaxia e
íntima adesão entre o conteúdo celular e o PTFE, similar ao fato que
ocorre no processo laboratorial de cultivo celular in vitro5,16.

Esta hipótese poderia contribuir não só para o desencadeamento
da interação PTFE-osteoblasto, mas também para modificações en-
tre teflon e fibroblastos, resultando, consequentemente, na altera-
ção da disposição de fibras colágenas, impedindo desta forma a re-
constituição de fibras de inserção periodontal. Esse fato ajudaria a
explicar a intensa deposição de fibras colágenas de forma axial à
membrana. Possívelmente também, isto potencializou o efeito da fi-
brose frente à reação de corpo estranho desencadeado pela PTFE,
apresentada aqui pela inflamação granulosa que ocorreu apenas no
grupo teste. A reação fibrótica que encapsulou a membrana foi de-
monstrada previamente em outros estudos16-17.

Outra caracterísitca a ser observada refere-se à espessura das
membranas. Estas devem ser da ordem de 0,2 mm quando secas e
de 0,4 mm quando úmidas. Devem ser semipermeáveis contendo
poros de aproximadamente 0,004 mm. Este diâmetro é importante
pois impede o trespasse de células epiteliais e conjuntivas, mas per-
mitem a permeabilidade de nutrientes, moléculas e íons que cons-
tituem fatores essenciais para a neoformação óssea29. A membrana
de PTFE utilizada neste estudo, de 0,4 mm de espessura, agiu como
barreira física por ser um material antiaderente. Além disto, ao criar
separação entre a raiz e a crista óssea alveolar, modificou o padrão
de deposição de matriz óssea. Na região próxima ao osso alveolar,
a deposição de novo osso foi paralela à membrana, enquanto que
na região próxima à raiz, a deposição seguiu o padrão fisiológico
de fibras perpendiculares ao cemento.

Conclusão

Com base nos parâmetros metodológicos e tempos experimen-
tais utilizados, as análises de ML e MEV demonstraram que: a
membrana de teflon foi eficaz como barreira física e separou o am-
biente do defeito da mucosa e submucosa; no entanto, alterou a bio-
logia do reparo, mudando o padrão de deposição de matriz óssea
em relação à fisiologia normal.
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