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RESUMO 

 

Objetivo: Este estudo controlado randomizado avaliou o impacto da membrana não absorvível 

parcialmente exposta (dPTFE) em procedimentos de Preservação Rebordo Alveolar (ARP) por 

meio de vedação de alvéolo com base em uma avaliação de resultados clínicos, radiográficos, 

imunoenzimáticos, relacionados ao implante e centrados no paciente. Materiais e Métodos: 

Foram incluídos pacientes com dente uniradicular maxilar sem esperança e futura reabilitação 

com terapia de implantes. Os indivíduos foram randomizados para um dos dois grupos após a 

extração dentária: dPTFE (Grupo de teste, n = 22) - extração dentária seguida de ARP usando 

uma membrana dPTFE parcialmente exposta e não ARP (Grupo de controle, n = 22) - extração 

dentária e não terapia adicional com ARP. Análises clínicas e radiográficas foram realizadas no 

início e após 3 meses. Após 3 meses, os pacientes receberam um implante dentário. O quociente 

de estabilidade do implante foi medido após a colocação do implante. Marcadores relacionados 

ao osso de biópsias ósseas coletadas na colocação do implante foram analisados usando ensaio 

imunoenzimático. Resultados: Maior Largura da Mucosa Queratinizada (KMW) foi observada 

nos sítios dPTFE em comparação aos não-ARP (p<0,05). Menos perda óssea linear vertical e 

horizontal foi observada no grupo dPTFE (p<0,05). No entanto, não foram observadas 

diferenças entre as terapias nas alterações ósseas volumétricas, estabilidade primária do 

implante e níveis de marcadores relacionados ao osso (p>0,05). Os resultados centrados no 

paciente mostraram redução da dor/desconforto, edema e interferência na vida diária a partir do 

7º dia (p<0,05), sem diferenças entre os grupos (p>0,05), como também verificado em relação 

aos resultados estéticos após a provisionalização do implante (p> 0,05). Conclusão: Este estudo 

mostrou que a terapia ARP foi superior à cicatrização de alvéolos não assistida no ganho de 

KMW, atenuando a reabsorção óssea alveolar após a extração dentária sem aumentar a 

morbidade. 

 

Palavras-chave: Implantes Dentários; Regeneração Óssea; Biomarcadores; Estudo Clínico; 

Radiografia, Perda Dentária; Perda Óssea Alveolar. 



 

 

ABSTRACT 

 

Objective: This randomized controlled trial evaluated the impact of partially exposed 

nonabsorbable membrane (dPTFE) in Alveolar Ridge Preservation (ARP) procedures via 

socket sealing based on an evaluation of clinical, radiographic, immunoenzymatic, implant-

related and patient-centered outcomes. Materials and Methods: Patients with a hopeless 

maxillary single-rooted tooth and future rehabilitation with implant therapy were included. 

Subjects were randomized to one of two groups after tooth extraction: dPTFE (Test Group, 

n=22) - tooth extraction followed by ARP using a partially exposed dPTFE membrane and non-

ARP (Control Group, n=22) – tooth extraction and no further therapy with ARP. Clinical and 

radiographic analyses were performed at baseline and after 3 months. After 3 months, patients 

received one dental implant. Implant stability quotient was measured following implant 

placement. Bone-related markers of bone core biopsies collected at implant placement were 

analyzed using immunoenzymatic assay. Results: Greater Keratinized Mucosa Width (KMW) 

was observed in the dPTFE sites as compared to non-ARP (p<0.05). Less linear vertical and 

horizontal bone loss was observed in the dPTFE group (p<0.05). However, no differences 

between therapies were observed in volumetric bone changes, primary implant stability and 

levels of bone-related markers (p>0.05). Patient-centered outcomes showed reduction of 

pain/discomfort, edema, and interference with daily life from the 7th day (p<0.05), without 

differences between groups (p>0.05), as also verified concerning aesthetic outcomes after 

implant provisionalization (p>0.05). Conclusion: This study showed that ARP therapy was 

superior to unassisted socket healing in the gain of KMW, attenuating alveolar bone resorption 

after tooth extraction without increasing the morbidity. 

 

Key-words: Dental Implants; Bone Regeneration; Biomarkers; Clinical Study; Radiography, 

Tooth Loss; Alveolar Bone Loss 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atrofia do rebordo alveolar após a extração dentária pode influenciar negativamente 

as terapias de substituição dentária com restaurações suportadas por implantes (Couso-

Queiruga et al., 2021). Dependendo da extensão e magnitude das alterações dimensionais pós-

extração, procedimentos de aumento do rebordo por meio de regeneração óssea guiada (GBR), 

enxerto autógeno em bloco ou outros procedimentos cirúrgicos extensos são necessários antes 

ou no momento da colocação do implante. No entanto, esses procedimentos têm sido 

relacionados com aumento da morbidade, custo e duração da terapia. 

Para atenuar eventos de reabsorção e evitar procedimentos regenerativos extensos, uma 

ampla variedade de modalidades de ARP por meio de enxerto e/ou vedação de alvéolo foi 

proposta (Avila-Ortiz et al., 2019, Wongpairojpanich et al., 2021). O ARP via selamento do 

alvéolo utiliza um material de barreira (autógeno ou exógeno) para cobrir o alvéolo. A barreira 

facilita a exclusão de células epiteliais e bacterianas, permitindo que as células osteogênicas 

migrem e formem osso dentro do alvéolo. No entanto, a exposição da membrana ao ambiente 

oral pode levar à colonização do patógeno e promover a degradação prematura, comprometendo 

os resultados ideais das terapias (Garcia et al., 2018, Alkanan et al., 2019). No entanto, outros 

estudos mostraram que o fechamento primário da ferida pode não ser necessário para o 

gerenciamento eficaz dos locais pós-extração usando uma membrana densa de 

politetrafluoretileno (dPTFE) (Owens & Yukna, 2001, Barber et al., 2007, Barboza et al., 2014, 

Laurito et al., 2017, Mazzucchi et al., 2020, Antonious et al., 2021) e seu uso tem sido 

relacionado a uma maior taxa de regeneração óssea em comparação com membranas mais 

oclusivas (Linde et al., 1993, Lundgren et al., 1998, Gutta et al., 2009). 

No entanto, há falta de evidências sobre os mecanismos de reparo e o perfil local de 

moléculas relacionadas ao reparo ósseo quando membranas de dPTFE são usadas. Não há 

ensaios clínicos controlados avaliando parâmetros críticos, como reabsorção óssea alveolar 

linear e volumétrica, resultados relacionados ao implante, marcadores relacionados ao osso e 

medidas de resultado centradas no paciente. Além disso, o objetivo deste ensaio clínico 

prospectivo, simples-cego e randomizado de braço paralelo foi avaliar o impacto das 

membranas dPTFE parcialmente expostas com base em uma avaliação de resultados clínicos, 

radiográficos, imunoenzimáticos, relacionados ao implante e centrados no paciente. 

  



9 

 

2 CONCLUSÃO GERAL 

 

Em comparação com a cicatrização de alvéolos sem assistência, o ARP via selamento 

de alvéolos utilizando uma membrana de barreira de dPTFE parcialmente exposta proporcionou 

ganho superior em KMW e atenuou a reabsorção do osso alveolar após a extração dentária sem 

aumentar a morbidade. Além disso, esta modalidade de ARP poderia ser uma alternativa para 

o manejo do local da extração e futura reabilitação com implantes dentários. 
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ANEXOS 

 

1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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2. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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3. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CENTRADOS NO 

PACIENTE 

 

Questionário (3, 7, 14, 28, 35 e 42 dias de pós-operatório):  

 

1. Desconforto/Dor 

 

2. Inchaço 

 

3. Interferência na vida diária 

 

 

Questionário (3 meses, após colocação da prótese sobre implante):  

 

4. Do ponto de vista estético, você está satisfeito com o tratamento? 

(  ) Muito satisfeito     (  ) Satisfeito       (  ) Neutro       (  ) Moderadamente satisfeito      (  ) Insatisfeito 

nenhum extremo 

nenhum extremo 

nenhum extremo 

 

 


