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RESUMO
0 objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre
Regeneração Tecidual Guiada (RTG). Os procedimentos de RTG têm por finalidade
promover a inserção epitelial em uma posição mais coronária, regenerando parcial
ou totalmente os tecidos de sustentação do dente. Este objetivo pode ser alcançado
através do uso de membranas que isolam o tecidos epitelial e conjuntivo dos demais
tecidos periodontais durante o período de cicatrização. A RTG está indicada como
tratamento de recessões gengivais, defeitos infra-ósseos e lesões de furca. As
membranas utilizadas para a RIG podem ser tanto não-absorvíveis quanto
absorvíveis, as quais dispensam o segundo ato cirúrgico. A utilização de membranas
combinadas a biomateriais substitutivos ósseos também foi objeto desta revisão.
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ABSTRACT

A literature review on GTR procedures was performed. The main goal of these
procedures is to restore the periodontal tissues lost through periodontal disease
progression or trauma promoting a gain in clinical attachment levels. This goal can
be accomplished by placing a barrier membrane covering the defect and excluding
gingival tissues during the wound healing process. GTR procedures are suitable for
the treatment of infrabony defects, furcation defects and gingival recessions. The
major barrier membranes commercially available can be non-resorbable or
bioabsorbable. The latter changes GTR into a single-step procedure. It was also
evaluated the combined use of GTR membranes and grafting materials.

I INTRODUÇÃO

Os objetivos da terapia periodontal são curar a doença, prevenir a sua
recidiva, ou seja manter o periodonto sadio e restabelecer os tecidos periodontais
perdidos durante a atividade de doença. A terapia periodontal envolve primariamente
a eliminação da infecção, pela eliminação dos fatores etiológicos, o que já induz
mudanças clinicas substanciais no periodonto. A motivação do paciente, instruções

de higiene oral correta, juntamente com procedimentos clínicos e raspagem,
alisamento e polimento, constituem os meios básicos para atingir-se saúde
periodontal. Apesar da terapia periodontal não-cirúrgica seja suficiente para a
obtenção de saúde periodontal, os defeitos anatômicos resultantes da atividade de
doença ainda persistem e são representados clinicamente pela perda de inserção,

aumentos na profundidade à sondagem e radiograficamente pela perda óssea. A
eliminação de bolsas periodontais pode ser atingida por ressecção óssea e pelo

posicionamento apical do retalho ou ainda por procedimentos regenerativos.
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tratamento regenerativo tem por objetivo a eliminação do defeito por meio da
regeneração do periodonto perdido incluindo osso, cemento e ligamento periodontal.

Certas terminologias devem ficar claramente definidas:

o termo regeneração é

utilizado para definir a restauração completa da morfologia e função dos tecidos
originais. A regeneração periodontal significa novo osso, cemento e ligamento
periodontal. 0 termo reparo significa a cicatrização de uma ferida por um tecido que
não restaura completamente a função e/ou morfologia do tecido original.
0 desenvolvimento da Regeneração Tecidual Guiada (RTG) foi baseado em

estudos sobre a cicatrização periodontal, realizados por MELCHER I , em 1976 e
NYMAN 2

,

1982. Estes trabalhos objetivaram a descoberta de um tecido que

induzisse a formação de nova inserção, como cemento e ligamento periodontal.
Concluíram que, se os tecido gengivais conjuntivo e epitelial fossem excluídos da

ferida periodontal por uma barreira física colocada entre a raiz e o retalho, a

cicatrização ocorreria com a formação de nova inserção. 0 desenvolvimento da RTG
foi um grande avanço na terapia periodontal.

3

g2 PROPOSIÇÃO

0 objetivo deste trabalho foi revisar a literatura disponível sobre o assunto de
Regeneração Tecidual Guiada. Para alcançar este objetivo enfocamos suas
aplicações, bases biológicas, sucessos e insucessos visando facilitar o seu
entendimento e aplicação clinica.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 BASES BIOLÓGICAS

MELCHER 25 (1976) fez um relato que deu as bases sobre os tecidos que
participam da cicatrização da ferida periodontal. Estes tecidos são: epitélio gengival,
tecido conjuntivo, osso alveolar, ligamento periodontal

e cemento. 0 tecido

conjuntivo e epitélio possuem capacidade marcante de regeneração. A lâmina
própria da gengiva regenera-se prontamente após a lesão e é acompanhada pela
diferenciação das fibras gengivais, enquanto que

o tecido ósseo, ligamento

periodontal e cemento demoram mais tempo para colonizarem a área da ferida.
NYMAN et al. 25 (1982) realizaram um estudo para examinar a possibilidade
de formação de novo cemento e nova inserção durante a cicatrização da ferida de
modo que preferência o repovoamento por células oriundas do ligamento periodontal
adjacentes à ferida numa raiz cujo ligamento periodontal e camada de cemento
foram cirurgicamente removidos. Foram usados para o experimento os incisivos
laterais e caninos de três macacos. Após a elevação do retalho, o osso alveolar
vestibular e proximal foi removido do terço médio radicular até aproximadamente
2mm apicalmente á crista óssea marginal. Logo após a remoção óssea, as
superfícies radiculares foram curetadas visando a completa remoção da camada de
cemento. Marcações foram realizadas na superfície radicular, demarcando a porção
desnuda. Antes da reposição do retalho, um filtro laboratorial de acetato de celulose
(Millipore Co., U.S.A.) foi posicionado sobre a área tratada com o objetivo de impedir
o contato do tecido conjuntivo com a superfície radicular durante a cicatrização. Os
animais foram sacrificados 6 meses após a cirurgia, e as peças removidas e fixadas.
Após o período de fixação secções previamente coradas foram então analisadas
histologicamente. Foi observado novo cemento e inserção de fibras colágenas sobre
a superfície das raizes tratadas. Entretanto, esta observação não foi observada ao

longo de toda a raiz. Na

porção mais coronal da ferida, a cicatrização foi

caracterizada por adesão de tecido conjuntivo à superfície radicular com sinais de
cemento e inserção de fibras. Os resultados sugeriram que as células do ligamento
periodontal possuem a capacidade de restabelecer inserção conjuntiva.

GOTTLOW et al. 17 (1992) realizaram um estudo a fim de avaliar se a nova
inserção conseguia através de RTG pode ser mantida por um período longo. Foram
tratados com

RTG, 88 áreas em 52 dentes com variados tipos de defeitos

periodontais em 39 pacientes, no período de 1984 a 1989. 0 efeito do tratamento foi
determinado pela profundidade de sondagem pré-cirúrgica e 6 meses pós-cirúrgica.
Apenas as áreas que, na reavaliação aos 6 meses, tinham obtido ganho de inserção
de 2mm ou mais foram considerados como sucesso. Das 80 áreas com sucesso,
todos foram monitorados por 1 ano, 65 por 2 anos, 40 por 3 anos, 17 por 4 anos e 0
por 5 anos. Os resultados demonstraram que a inserção, obtida através de RIG,
pode ser mantida por períodos de até 5 anos.

MACHTEI et al. 24 (1994) realizaram um experimento clinico a fim de avaliar
os fatores que afetam, o sucesso dos procedimentos de RIG em defeitos de furca
grau II. Trinta indivíduos, com lesões de furca grau II em dentes inferiores, foram
aleatoriamente designados para um de dois grupos; pacientes do grupo A
receberam instruções de higiene oral, raspagem e alisamento radicular, enquanto
que os pacientes do grupo

B receberam tratamento similar sem raspagem

e

alisamento radicular. Após estes procedimentos, foi realizada cirurgia para RTG
com membrana de PTFE-e. A membranas foram removidas após 6 semanas e
submetidas à análise histológica. Doze meses após a terapia regenerativa, as

mensurações clinicas e cirúrgicas foram repetidas. A redução de profundidade de
sondagem (2,61 mm), ganho de inserção horizontal (2,59 mm) e ganho de inserção
vertical (0,95 mm) foram significativamente melhores que no inicio. Além disso, foi
verificado na reentrada melhora no volume da furca e nas mensurações do tecido

ósseo. Não houve diferença discernivel entre o grupo que recebeu terapia
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antiinfecção durante o ato cirúrgico e aquele que recebeu durante a fase de higiene
oral. A profundidade pré-operatória da bolsa estava diretamente relacionada a
magnitude do ganho de inserção, alem da quantidade de formação óssea na furca.
Os indivíduos que mantiveram boa higiene oral demonstraram melhor resposta
regenerativa. A presença de células do tecido conjuntivo na superfície interna das
membranas, ao invés de placa bacteriana e remanescente epiteliais, também estava
relacionada a uma melhor cicatrização. Os indivíduos que não possuíam A.
actinomycetemcomitans no local da terapia regenerativa apresentaram melhor
resposta clinica e maior formação de tecido ósseo do que aqueles que possuíam
este microorganismo. Portanto, o monitoramento do A.A. e o uso de terapia
antimicrobiana adjunta à terapia periodontal é proposta. Em resumo, profundidade
de sondagem inicial rasa, higiene oral deficiente, gengivite, infecção por A.A. e a
ausência de células do tecido conjuntivo nas membranas estão associados a
resultados menos favoráveis para a RTG.
ARAÚJO et al. 3 (1997) realizaram um experimento para descrever a
formação dos tecidos periodontais nos defeitos de furca grau Ill após o tratamento
com RTG. o estudo foi realizado em 8 cães foxhound. Os segundo e quartos prémolares inferiores bilaterais foram extraídos. Foram produzidos defeitos de furca nos
terceiros molares inferiores, três semanas depois a cirurgia regenerativa foi
realizada. 0 sacrifício dos cães foi agendado para 2, 4, 8 e 20 semanas após a
cirurgia. Os cortes histológicos contendo os dentes experimentais foram preparados.
De cada biópsia, 3 seções, representando a porção central da furca, foram
selecionadas para microscopia óptica. Nos sítios de furca, foi realizada a análise
histológica descritiva e determinadas as proporções relativas de tecido duro e mole.
No período de 2 semanas, foi demonstrado que o defeito continha tecido de
granulação e tecido conjuntivo rico em células, enquanto que no período de 4
semanas a furca estava ocupada principalmente por tecido conjuntivo. Em 8
semanas, foi observada formação óssea na porção central da furca e tecido
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conjuntivo e cemento nas porções laterais. A área de furcação, no período de 20
semanas, compreendia cemento recém-formado, ligamento periodontal e osso. A
formação do cemento foi iniciada a partir da segunda semana após a terapia com
RTG. a formação do cemento aparentemente ocorreu em 3 fases: 1)organização das
fibras colágenas adjacentes e perpendiculares à superfície radicular; 2) organização
das fibras colágenas e deposição de matriz e 3) adição de células e fibras colágenas
organizadas paralelamente à superfície radicular. A formação óssea ocorreu num
processo que incluiu a organização do tecido conjuntivo fibroso (1); a diferenciação
deste tecido em osso primário (2) e a maturação deste tecido em osso lamelar e
medula óssea.
BLOMLOF & LINDSKOG 5 (1998) reportaram um caso de reabsorção cervical
da raiz associada à terapia com regeneração tecidual guiada. Paciente, 46 anos,
sexo feminino, foi indicada para tratamento de periodontite severa.
Radiograficamente, a inserção era de menos de 50%. Após um período de 18
meses, durante os quais procedimentos cirúrgicos e não-cirúrgicos foram realizados,
foram diagnosticados defeitos angulares nas radiografias e sangramento nas bolsas
periodontais (6 mm) entre os dentes 24 e 25. Não havia presença de cárie de raiz.
Foi, então, realizada cirurgia com RTG nesta região (membrana bioabsorvivel
Guidor), sem complicações pós-operatórias imediatas. Dois anos depois, exames
clínicos e radiográficos revelaram recessão gengival e sangramento de bolsas
periodontais (6 mm), que descobriram reabsorções cervicais no dente 25. 0 dente
foi removido e analisado histologicamente. As cavidades reabsortivas cobriam quase
toda a face proximal da raiz e estavam cobertas por CD68 + (células do sistema
mononuclear fagocitário, predominantemente da linhagem macrofágica), células
mono e multinucleadas. As reabsorções atingiam até canal radicular.
ZUCHELLI et al. 38 (1998) realizaram um estudo in vivo com o objetivo de
comparar a colonização bacteriana em três membranas diferentes utilizadas para
RTG, através de microscopia eletrônica de varredura. Tiras retangulares foram
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recortadas de cada uma das membranas (PTFE-e, polyglactin 910 e ácido polilático)
que foram coladas na face vestibular de aparelhos acrílicos na região de pré-molares
e molares superiores em 8 estudantes. Cada aparelho continha 3 tiras, uma de cada

tipo. A rugosidade de cada membrana foi medida através de um rugosimetro à laser.
Durante um período de 24 horas, não praticaram qualquer tipo de higiene oral. Em
cada sujeito, um aparelho foi removido após 4 horas e o outro após 24. A presença
ou ausência de bactérias foi determinada através de um modo binominal, no qual o
campo é considerado positivo quando apresenta depósitos de bactéria sobre a
membrana e negativo na ausência de bactéria. Um padrão de acúmulo de placa
diferente foi demonstrado para cada membrana. Os resultados do período de 4
horas demonstraram diferença estatisticamente significante na proporção de campos
bactéria-positivos entre as três membranas: uma quantidade muito maior foi
encontrada membrana de PTFE-e do que nas duas outras. No período de 24 horas
foi encontrada diferença estatisticamente significante: uma quantidade menor de
placa bacteriana foi encontrada na membrana de ácido polilático quando comparada
com as demais. Foi concluído que as diferenças quantitativas no acúmulo inicial de
placa parecem estar relacionadas á textura

e ás características estruturais da

superfície, que não foi adequadamente representada pelo instrumento para medir a

rugosidade das membranas.
ZUCHELLI et al. 39 (1999) avaliaram o efeito da aplicação tópica de
antibióticos em: 1) resultados clínicos de procedimentos cirúrgicos usando
membranas de PTFE-e; 2) colonização bacteriana da membrana; 3) integração entre
a membrana e o tecido conjuntivo. Foram tratados 56 defeitos infra -ósseos
profundos utilizando-se membrana de PTFE-e com reforço de titânio. Os pacientes
foram designados entres dois grupos de tratamento antibiótico:

o grupo teste

recebeu aplicação tópica de gel de metronidazole a 25% e o grupo controle recebeu
antibiótico sistêmico (associação de amoxacilina com ácido clavulânico diariamente

por 14 dias). Os resultados clínicos foram avaliados no período de 1 ano, a
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contaminação bacteriana e a integração com o tecido conjuntivo foram avaliados no
momento da remoção da membrana. Não foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos teste e controle no ganho de inserção clinica e na
redução da profundidade de sondagem. Foi encontrado grande aumento na
recessão gengival no grupo teste quando comparado ao grupo controle. A análise
morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura de campo (MEV) observou
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos investigados onde se
evidenciou a integração entre a membrana e o tecido conjuntivo. Por outro lado, a
contaminação bacteriana foi maior no grupo controle. Os autores concluíram que a
administração local de antibiótico é mais efetiva que o uso sistêmico na prevenção
da contaminação da membrana, mas não melhora os resultados clínicos devido à
interferência do gel com os tecidos gengivais o que pode reduzir os benefícios do
controle bacteriano.

3.2 DISPOSITIVOS DE EXCLUSÃO TECIDUAL

CHRISTGAU et al. 10 (1997) fizeram uma avaliação comparativa entre os
resultados da cicatrização em defeitos infra-ósseos com

o uso de membranas

absorvíveis (polyglactin-910) e não-absorvíveis (PTFE-e) após os períodos de 12 e
30 meses. Participaram 11 pacientes com 30 defeitos, dos quais 10 pacientes com
10 pares de lesões contra-laterais foram tratados com os dois tipos de membranas e
foram incluídos no desenho de "boca dividida". Em adição, todos os 30 defeitos
receberam tratamento com RTG

e foram avaliados. Parâmetros clínicos

e

radiográficos foram estipulados antes da cirurgia e avaliados 12 e 30 meses após o
procedimento inicial. Os valores de referência foram comparados e constatou-se que
ambas as membranas apresentaram aumento significativo de ganho de inserção
relativa após 12 meses (poliglactina:81,7°A; PTFE-e: 100%). Após 30 meses, os
valores encontrados foram respectivamente: poliglactina:69,1% e PTFE-e: 83,8%.

Io
Em 90% dos casos das duas membranas, um ganho de 2mm de inserção observado

à sondagem foi mantido ao longo dos 30 meses. Entretanto, em duas áreas tratadas
com poliglactina e em 5 com PTFE-e foi observou-se perda da nova inserção entre
os meses

significantes
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e 30. Não foi possível observar diferenças estatisticamente

entre as duas membranas. Concluiu-se que as membranas

bioabsorviveis de poliglactina podem ser consideradas como alternativa ás, já
consagradas, membranas de PTFE-e no tratamento de defeitos infra -ósseos.

ARAÚJO et al. 4 (1998) realizaram um estudo com o propósito de descrever
os tecidos periodontais formados

após RTG com dois tipos de membranas

absorvíveis aplicadas em defeitos de furca grau Ill. 0 estudo foi realizado em 5 cães
foxhound, dos quais foram extraídos os segundos e quartos pré-molares inferiores.
Foram produzidos defeitos de

furca grau Ill nos terceiros pré-molares. Cinco

semanas depois, foi realizada a terapia de RIG com uma membrana composta de

copolimero de polilático-glicólico em um quadrante (grupo A). no quadrante contralateral foi utilizada uma membrana de combinada de polilactina e éster de ácido

cítrico (grupo B). os cães foram sacrificados 6 meses após a cirurgia. Os cortes
histológicos foram preparados e analisados através de microscopia óptica. Nos sítios
cicatrizados de

furca,

foram

realizadas análises histológica

descritiva

e

morfométricas. Em ambos os grupos, a superfície radicular estava coberta por um
cemento celular com fibras extrínsecas e a composição do ligamento periodontal era
similar. As proporções de osso, medula óssea e ligamento periodontal, entretanto,
foram significativamente maiores no grupo A. No grupo B, a área do defeito fora
ocupada por um tecido de origem granulomatosa.

LAURELL & GOTTLOW

21 (1998)

realizaram uma

atualização

sobre

regeneração tecidual guiada através da revisão de literatura. Descreveram que o
objetivo final da terapia periodontal é de restaurar os tecidos periodontais perdidos

Por doença ou trauma. A maneira mais previsível de se atingir este objetivo é através
da RTG. 0 principio da RTG é de dar preferência a determinadas células a

repopularem a area da lesão, o que é conseguido clinicamente com a colocação de
uma barreira sobre

o defeito. A primeira geração de membranas era não-

absorvíveis, o que implica na necessidade de um segundo procedimento cirúrgico
para sua remoção. Membranas bioabsorviveis foram recentemente introduzidas,
suprimindo o segundo tempo cirúrgico. Relataram que os defeitos periodontais que
mais previsivelmente são beneficiados pela terapia com RIG são os infra-ósseos, de

furca classe II e recessão gengival.
ELHARAR et al. 15 (1998) avaliaram a resposta cicatricial e compararam os
efeitos da RTG empregando três diferentes tipos membranas. Uma membrana de

colageno bovino bioabsorvivel de ligações fracamente entrelaçadas (1),

uma

membrana de colageno bovino de ligações entre as fibrilas colagenas fortemente
entrelaçadas (2) e uma membrana não-absorvível de PTFE-e. Foram submetidos ao
estudo, vinte cães Beagle fêmeas com doença periodontal de ocorrência natural,
nas quais foram realizadas Levantamento da profundidade a sondagem e posterior
raspagem e alisamento radicular. Foram elevados retalhos mucoperiósteos em
ambos os lados da mandíbula e após debridamento, as raizes dos pré-molares
experimentais receberam marcações para referência. Os seguintes tratamentos
foram designados aleatoriamente: 1) curetagem a campo aberto (COA) + membrana
de

PTFE-e, grupo controle, 2) CCA+membrana de colágeno bovino tipo (1)

membrana teste 1 e 3) CCA + membrana de colágeno bovino tipo (2), membrana
teste 2. Todos os cães receberam dieta leve por um período de 2 semanas e
programa de higiene oral até

o sacrifício. Os animais foram

agendados

aleatoriamente para o sacrifício nos períodos de 2, 4, 12 e 24 semanas. As
membranas de

PTFE-e foram removidas após 6 semanas. Os cortes foram

preparados histologicamente. A reabsorção precoce da membrana teste 1 ocorreu
em 4 semanas e da membrana teste 2 em 12 semanas, ambas com reação

inflamatória normal. As mensurações de epitélio, inserção conjuntiva, novo osso e
novo cemento foram comparadas com um animal (teste de paridade t). As análises
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dos dados entre os períodos demonstraram pouca diferença entre eles. A limitação
do reparo do tecido conjuntivo foi conseguida pela

colocação de todas as

membranas (em torno de 20%), sem diferença estatisticamente significante. Estes
achados indicam que os três tipos de membranas resultam em ganho de inserção
similar nos procedimentos de RIG executados em defeitos

periodontais que

ocorrem naturalmente em cães Beagle.

ZYBUTZ et. al 40 (2000) fizeram um estudo comparativo entre membranas
reabsorviveis de éster de ácido cítrico amaciada com ácido polilático (RM) e as nãoabsorvíveis de politetrafluoretilino expandido (NRM) no tratamento de defeitos infra ósseos com RTG. Vinte e nove indivíduos foram aleatoriamente divididos entre os
dois grupos. Cada paciente recebeu um tratamento com RTG. Raspagem em campo
aberto foi realizada duas semanas depois em outro sitio para avaliação do potencial
de

cicatrização.

Os resultados clínicos foram avaliados
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meses após o

procedimento cirúrgico para mudanças na profundidade de sondagem,

inserção

sondável, nível ósseo sondável. Foi realizada também comparação radiográfica do
nível ósseo através de radiografias padronizadas. Os sítios tratados com NRM
mostraram menos sinais de inflamação pós-cirúrgica durante as primeiras quatro
semanas do que os com RM. Todas as melhoras foram estatisticamente

significantivas em relação aos dados iniciais, mas nenhuma diferença entre os
tratamentos propostos foi encontrada. A média geral de preenchimento ósseo dos
defeitos foi de 44%. Os pesquisadores concluíram que não foram observadas

diferenças significativas nos resultados do tratamento de defeitos infra -ósseos com
RTG utilizando-se estes dois tipos de membranas.
DA SILVA PEREIRA et al. 13 (2000) realizaram uma comparação no uso de
membranas bioabsorviveis de acido polilático e não—absorvíveis de PTFE-e no
tratamento de deiscências ósseas através de um estudo histomorfométrico em cães.
Foram produzidas cirurgicamente deiscências ósseas na face vestibular das raizes
distais dos terceiros e quatros pré-molares inferiores em 6 cães. Os defeitos foram
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expostos à acumulação de placa bacteriana por 3 meses. Após este período, os
defeitos foram aleatoriamente designados para um destes tratamentos: RTG com
membrana absorvível de acido polilático (PLA), RTG com membrana não-absorvível
de politetrafluoroetileno expandido (PTFE-e), raspagem e debridamento em campo
aberto (OFD) e controle não tratado (NTC). Após três meses de cicatrização os cães
foram sacrificados e os cortes foram preparados histotecnicamente. Os parâmetros
morfométricos avaliados incluíram: recessão gengival, comprimento do epitélio,
adaptação do tecido conjuntivo, novo cemento e nova área de tecido ósseo. Uma
formação superior de cemento foi encontrada nos sítios tratados com RTG,
independente do tipo de membrana em comparação com a raspagem em campo
aberto (OFD). Não foram encontradas diferenças significantes entre PLA e PTFE-e
em nenhum parâmetro, com exceção com a área óssea formada. PLA apresentou
maior área óssea quando comparada aos demais tratamentos. 0 estudo concluiu
que ambas as membranas são igualmente eficientes na formação de cemento. A
membrana absorvível pode promover uma maior área de tecido ósseo que a
membrana não absorvível.
MACHTEI 23 (2001) realizou uma meta-análise sobre o efeito da exposição da
membrana no resultado dos procedimentos regenerativos em humanos. Foi
realizado levantamento bibliográfico dos artigos disponíveis no banco de dados
Medline até dezembro de 1999. As palavras-chave incluíram: RTG, ROG, implantes,
aumento, membrana, barreira, exposição, defeito infraásseo, furca e recessão.
Apenas os artigos clínicos em humanos com dados sobre a posição da membrana
após a cirurgia foram eleitos. Os critérios para inclusão para meta-análise dos
procedimentos de RTG foram: 1) defeitos de furca classe II ou defeitos infra-ósseos;
2) tratamento com membrana reabsorvivel ou não reabsorvivel; 3) período de
cicatrização de 6 a 12 meses; 4) nnensurações iniciais e finais dos níveis de inserção
clinica. Os critérios para inclusão para meta-análise dos procedimentos de ROG
foram: 1) regeneração óssea ao redor de implantes; 2) tratamento com membranas
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reabsorviveis ou não-reabsorviveis; 3) Intervalo entre medições iniciais e finais de 6
a 12 meses; 4) medidas ósseas diretas iniciais e finais. Os dados coletados foram
analisados estatisticamente através do método de Fischer combinado. Os resultados
foram coletados e concluiu-se que a exposição da membrana durante o processo de

cicatrização tem um efeito negativo nos procedimentos de ROG ao redor de
implantes dentários, mas um mínimo efeito na terapia de RIG nos dentes naturais.

3.3 LESÃO DE FURCA

PONTOTIERO et al. 31(1988) realizaram um ensaio para avaliar o potencial
regenerativo dos tecidos periodontais em lesões de furca grau II em molares
inferiores utilizando técnicas cirúrgicas baseadas nos princípios de regeneração

tecidual guiada. A amostra foi de 21 pacientes entre 22 e 65 anos. Os pacientes
selecionados apresentavam

lesões periodontais

na

região

posterior bilateral,

incluindo destruição de tecido periodontal na área inter-radicular. Após exame inicial,
os pacientes foram submetidos a sessões completas de raspagem e alisamento

radicular. Depois de 2 a 3 meses, os pacientes foram reavaliados e os sítios com
envolvimento de furca foram escolhidos de forma aleatória para compor o grupo
teste, assim como o grupo controle. 0 procedimento para o grupo teste constituiu em

elevação

do retalho

mucoperiostal; debridamento

do tecido de

granulação;

raspagem e alisamento radicular. Uma membrana de teflon foi ajustada para cobrir a

área de furca, as superfícies radiculares adjacentes além de uma parte do osso
alveolar apical 6 crista óssea alveolar. Os retalhos foram reposicionados por sobre a
membrana e mantidos com suturas interdentais que foram removidas após 7 dias.
Um segundo procedimento cirúrgico foi realizado após o período de 1 a 2 meses
para remoção da membrana. Um procedimento idêntico ao primeiro foi realizado nos

sítios controle, exceto pela colocação da membrana. Após 3 a 6 meses os sítios
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foram reanalisados. Os achados desta investigação demonstraram que o tratamento
para lesões de furca grau II em molares inferiores, utilizando uma técnica baseada
nos princípios da regeneração tecidual guiada, na maioria dos sítios, resultaram no
desaparecimento do defeito. Mais de 90% dos sítios tratados com RIG mostraram
completa resolução da lesão de furca. A terapia convencional atingiu o mesmo
objetivo em menos de 20% dos casos tratados.

CAFESSE et al. 8 (1990) avaliaram clinicamente a resposta de lesões de furca
grau II em molares inferiores ao tratamento com RTG, quando comparada ao grupo
controle

não

tratado com membranas. As

informações

iniciais, incluindo

profundidade de sondagem e nível de inserção clinica, foram registradas após a fase
de higienização. Foram incluídas neste estudo 11 lesões de furca experimentais e 6
como controle. As furcas foram expostas cirurgicamente, através de retalho total.
Nos dentes experimentais, uma membrana Gore-Tex foi adaptada
retalhos foram

e suturada. Os

reposicionados e suturados firmemente, para garantir a total

cobertura da membrana. Pelo período de um mês os pacientes utilizaram bochecho
de

solução de clorexidina 0,12%

e visitaram semanalmente

o dentista. As

membranas não-absorvíveis Gore-Tex foram removidas no período de 4 a 6
semanas. As mensurações clinicas foram repetidas após 3 a 6 meses. Os resultados
demonstraram que a profundidade de sondagem foi reduzida em ambos
procedimentos, porém a redução foi maior com RTG. Os registros do nível de

inserção

também melhoram com ambos tipos de tratamento, entretanto

significativamente maior com RTG. Estes casos em que se compara a RTG com um
grupo controle onde os mesmos procedimentos foram executados, exceto a

colocação da membrana, indicam que a RTG pode melhorar a resposta à terapia de
defeitos de furca grau II.
EVANS et al. 18 (1996) realizaram uma revisão de literatura sobre a freqüência
do fechamento de lesões de furca grau II com vários tipos de terapia periodontal
regenerativa como enxertos

ósseos,

retalhos posicionados

coronalmente,

lo

regeneração tecidual guiada com uso de barreiras e debridamento em campo
aberto. Foram avaliados 55 artigos envolvendo 1016 lesões de furca. 0 fechamento
completo das lesões de furca foi reportado em apenas 20% dos casos. Redução
clinica de lesões grau II para grau I (preenchimento parcial) foi relatado em 33%.
Portanto, uma melhora geral do quadro foi relatada em apenas 50% dos casos. A
terapia regenerativa mais eficaz foi a combinação de RTG com enxerto ósseo (91%
global). Resultados similares (88%) foram encontrados como uso de osso liofilizado
alógeno em associação com tetraciclina sem uso de barreira. A terapia menos
efetiva foi o debridamento em campo aberto (2% fechamento total e 13% parcial).
Concluiu-se que se o objetivo primário da terapia regenerativa é o fechamento
completo das lesões de furca, este não é comumente atingido.
ARAÚJO et al. 1 (1996) realizaram um estudo experimental em cães com o
objetivo de descrever os tecidos formados após terapia com RTG em lesões de furca
grau Ill em molares inferiores de cães e de comparar estes tecidos com aqueles de
furcas intocadas. 0 estudo foi realizado em 10 cães, que foram divididos em grupo
A: 6 cães, nos quais lesões de furca foram produzidas nos 3° pré-molar inferior; e
grupo B: 4 cães não tratados como grupo controle. No grupo A, foi realizada cirurgia
reconstrutiva de acordo com princípios da RTG. Cinco meses a pós a cirurgia, todos
os animais foram sacrificados, os cortes histológicos foram preparados e analisados
através de microscopia óptica. Os dados coletados mostram que todos sítios de
lesão de furca do grupo A apresentavam novo cemento na região intra-radicular
antes exposta e presença de fibras colágenas investindo neste novo cemento. As
lesões não tratadas mostraram um tecido pobre e desorganizado e a formação
óssea geralmente incompleta.
ARAOJO et al. 2 (1999) realizaram um estudo experimental em cães para
avaliar a formação de tecido ósseo nas lesões de furca. Foram utilizados 15 cães
foxhound (grupo A) e 4 cães sem raça (grupo B). Os segundos e quartos prémolares inferiores foram extraídos e terceiro pré-molar (3P3) foi designado como
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dente experimental. Nestes foram produzido defeitos de lado a lado com 4mm de
altura e 3mm de largura. Cirurgia reconstrutiva foi realizada em seguida no grupo A
com RTG. A biópsia foi realizada nos tempos de 2 semanas, 1 mês, 2, 4, 5 e 6
meses. Os cães do grupo B representaram saúde, lesões de iniciais não tratadas.
Os cortes histológicos foram preparados e analisados. No grupo A, foi mensurada a
quantidade de osso e medula óssea neoformados. Além disso, foram determinadas
as proporções de osteons primários e secundários e o número de unidades de
multicelulares de osso (UMO/mm 2). No grupo B, a análise histológica foi realizada na
área correspondente à cicatrização da furca. Os resultados mostraram que

o

processo de formação óssea em um defeito de furca grande pode ser dividido em 3
fases: i) formação de um tecido conjuntivo provisório; ii) desenvolvimento de urna
massa de osso primário; iii) substituição desta massa por osso lamelar e medula
óssea através dos processos de remodelação óssea. As trabéculas ósseas
neoformadas foram reforçadas pela deposição de fibras ósseas e osso lamelar, um
achado que valida o conceito de que o osso possui pouca capacidade de suportar
forças, dai a necessidade de ser reforçado com um osso mais maduro. A
remodelação do osso neoformado resulta na formação de (i) um espaço medular
grande no centro da furca e (ii) urn espaço medular menor na parte mais coronal do
defeito. No final do estudo (6 meses), o espaço medular ocupava um espaço muito
maior do que nas lesões de furca intocadas. Foi sugerido que o processo de
remodelação óssea não estava completo no final deste estudo.
EICKHOLZ et al. 14 (2001) realizaram um estudo para avaliar clinica e
radiograficamente os resultados após 5 anos de RTG em lesões de furca grau II,
utilizando membranas absorvíveis e não-absorvíveis. Nove pacientes com lesões de
furca contra-laterais por periodontite avançada foram tratados. Em cada paciente,
um defeito recebeu uma membrana não-absorvível (e-PTFE), grupo controle; e o
outro uma membrana bioabsorvível (poligractina 910), como grupo teste. Os
parâmetros clínicos foram registrados no inicio, em 6 e em 60 4— 3 meses pós-
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cirúrgico. 0 ganho de densidade óssea foi determinado através da subtração
radiográfica. Aos 6 e 60 meses, foi observado ganho estatisticamente significante de
inserção horizontal em ambos os grupos. Entretanto, em uma lesão de furca,
inicialmente classificada como grau I após 6 meses da terapia de RTG com
membrana bioabsorvivel, progrediu para uma lesão classe III aos 5 anos. Em outro
caso, 5 anos após o tratamento com uma membrana de PTFE-e, uma lesão de furca
perdeu toda a inserção horizontal verificada aos 6 meses. Concluiu-se que o ganho
de inserção horizontal, após terapia com RTG em lesões de furca grau II, mantevese estável em 16 das 18 lesões tratadas. 0 estudo falhou em demonstrar diferença
estatisticamente significante na estabilidade de ganho de inserção horizontal entre o
grupo controle e o teste 5 anos após a terapia com RTG.

3.4 RECOBRIMENTO RADICULAR

TINTI et al. 33 (1992) fizeram relato de 12 casos clínicos nos quais utilizaram a
RTG para o tratamento de recessões gengivais de 3 a 7mm de profundidade.
Nenhum procedimento para ganho de gengiva ceratizado foi realizado anterior ao
tratamento. Foi levantando retalho bipediculado com incisão semilunar na mucosa
alveolar e uma incisão marginal na papila adjacente. A superfície radicular foi
transformada em côncava com o uso de curetas e brocas para criar espaço para a
regeneração. A membrana de PTFE-e e foi formada na altura da junção cementoesmalte e coberta pelo retalho. Os pacientes foram observados 6 meses após a
remoção da membrana (4 semanas). A redução média de recessão foi de 2,5mm e o
ganho de inserção média foi de 2,84mm. A profundidade de bolsa foi levemente
reduzida (0,33mm). Estes resultados demonstraram a possibilidade de tratamento
das recess6es gengivais em humanos através de procedimento de RTG, com
redução da recessão e ganho de inserção previsíveis.
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PINI PRATO et al. 30 (1992) realizaram estudo clinico comparativo entre os
procedimentos de RTG e cirurgia mucogengival para o tratamento de recessões
gengivais de 3 a 8 mm. Os resultados em 25 pacientes tratados com RTG foram
comparados aos obtidos em outros 25 pacientes tratados com cirurgia
mucogengival. A cobertura radicular obtida nos dois grupos foi similar (teste =
72,73%; controle = 70,87%), apesar do ganho de inserção clinica (teste = 5,12mm;
controle = 3,56mm) e a variação da bolsa (teste = redução 1mm; controle = aumento
0,06mm) terem sido estatisticamente significantes. A espessura de gengiva
ceratizada foi maior no grupo controle. A cobertura radicular esperada foi maior no
grupo teste quando a recessão inicial era que 4,98mm, enquanto que recessão era
menor que 4,98mm. Estes resultados indicaram que o procedimento de RTG pode
ser usado com sucesso no tratamento de recessões, pois foi comparada
favoravelmente ao procedimento de cirurgia mucogengival.
TROMBELLI et al. 35 (1993) propuseram o uso de membrana de PTFE-e
combinado tratamento da superfície radicular com tetraciclina e aplicação de cola de
fribina-fibronectina para a promoção da cobertura radicular completa em recessões
profundas e largas. 0 tratamento de dois pacientes resultou no desaparecimento do
defeito e aumento da gengiva ceratinizada.
TROMBELLI et al. 36 (1995) avaliaram a resposta de cicatrização das
recessões gengivais vestibulares tratadas com membranas de PTFE-e. Os fatores
que afetam o resultado cirúrgico do procedimento regenerativo foram analisados
retrospectivamente. Foram tratadas 24 recessões gengivais profundas e largas, nas
quais 16, a membrana foi utilizada em conjunto com condicionamento da raiz com
tetraciclina e aplicação de sistema fibrina-fibronectina. Os demais casos foram
tratados com ao uso de membrana isoladamente. A resposta de cicatrização foi
avaliada 12 meses após o procedimento cirúrgico. Como não foi encontrada
diferença entre os dois grupos, os dados foram agrupados. A média de
profundidade da recessão foi reduzida de 4,6 para 1,3 mm pós-operatório, o que
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representa uma média de 71,7% de cobertura. Cinqüenta por cento dos casos
mostraram ganho de inserção maior ou igual a 4mm e uma média de 1,0 mm de
gengiva queratinizada foi observada. 0 tamanho da recessão inicial e a quantidade
de exposição da membrana influenciaram a formação de tecido sob a barreira. A
redução da recessão esteve diretamente correlacionada ao tamanho da recessão

inicial e ao ganho de tecido regenerado. 0 tratamento também sofreu influencia da
localização do dente, redução da recessão e ganho de inserção, tendo sido mais
significantes no arco superior que inferior. Os resultados sugerem que a técnica de
RTG representa um procedimento com boa

previsibilidade para melhorar as

condições de defeitos mucogengivais profundos.
TAKAKIS 32 (1999) relataram um caso clinico com avaliação histo-patológica

de efeito adverso associado ao uso de uma barreira de acido politático no
tratamento de recessão gengival.Foi avaliado um total de 27 pacientes que
receberam tratamento de RTG com membrana de acido politático para corrigir
recessões gengivais. 0 efeito adverso observado foi um edema na porção médio-

apical da raiz, geralmente assintornatico, sem predileção aparente por sexo, idade,
dente ou procedimento cirúrgico. 0 edema foi observado em 14 dos 27 pacientes
(52%) e em 22 dos 41 defeitos (54%). 0 tamanho do edema foi reduzido ao longo do

tempo, até sua completa resolução decorridos 12 meses pós-cirúrgicamente. A
avaliação histopatológica demonstrou características compatíveis com reação de

corpo estranho. Estes achados sugerem que pacientes a serem submetidos a
tratamento com barreiras absorvíveis sintéticas devem estar cientes da possibilidade
de tal reação adversa.
MULLER, H et. al 26 (2001) apresentaram em estudo com o objetivo de
comparar os resultados pós-cirúrgicos entre dois tipos de cirurgia para recobrimento
radicular de recessões pequenas, Classe I ou II. Quatorze recessões vestibulares

em nove pacientes foram submetidas a retalho posicionado coronalmente em
combinação com membrana reabsorvivel e quatorze areas em treze pacientes foram
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tratados empregando-se enxerto de tecido conjuntivo com a técnica envelope. As

dimensões gengivais, cobertura radicular e ganho de inserção foram medidas
imediatamente antes da cirurgia e após 6 e 12 meses. Foi atingida cobertura

radicular de 81 a 82 % com enxerto conjuntivo e de apenas 50% com RTG após 12
meses. Foi conseguida cobertura da largura da recessão de 78% com enxerto e de

11% com o uso de membrana. A regressão logística revelou que as chances de
sucesso são de pelo menos 80% com enxerto, 3,3 vezes maior do que com RTG.
Foi concluído que recessões pequenas de 1,5 a 3,5 mm não devem ser tratadas
com RTG. Nestas situações, os resultados mais previsíveis são obtidos através de
enxertos de tecido conjuntivo utilizando-se a técnica envelope.

PAOLANTONIO 29 (2002) realizou um estudo clinico comparativo entre as
técnicas de

RTG, enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) e técnica

regenerativa (RT) e aumento do volume gengival após o período de 1 ano para
sucesso no recobrimento radicular.

Foram tratados 45 pacientes com recessão

gengival classe I ou It Miller, dos quais: 15 com ETCS, 15 com RIG com membrana
bioabsorvivel e o restante com membrana de colágeno e hidroxiapatita com
colágeno incorporado. Os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados: recessão
gengival; profundidade de sondagem; nível de inserção clinica; altura de tecido
queratinizado e espessura de gengiva. A porcentagem de cobertura

radicular

também foi calculada e os dados estatisticamente analisados. Todas as técnicas
renderam melhoras significantes na redução da recessão gengival, no aumento de

nível de inserção clinica, tecido queratinizado e espessura gengival. A média de
cobertura radicular para enxerto conjuntivo foi de 90%, para RIG de 81,01% e para
técnica regenerativa de 87,12%. A cobertura radicular completa foi atingida em 60%,

40% e 53,3% respectivamente. A técnica de enxerto conjuntivo produziu um
aumento significante em tecido queratinizado. Concluiu-se que todas as técnicas
tratam a recessão

gengival com sucesso, entretanto as técnicas de enxerto
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conjuntivo subepitelial e a técnica regenerativa criaram uma espessura gengival
significativamente maior do que a RTG.

3.5 DEFEITOS INFRA-ÓSSEOS

CORTELLINI et al. 11 (1993) realizaram um estudo para reportar os resultados
clínicos após o

uso de membrana não-absorvível em defeitos infra -ósseos

profundos. Os parâmetros avaliados foram: nível de inserção, profundidade
sondagem e recessão marginal da gengiva. Foram tratados 40 defeitos de 1, 2 e 3
paredes e avaliados após 1 ano. Concluíram, através dos resultados obtidos, que o
tratamento de defeitos infra-ósseos profundos de acordo com os princípios de RTG e
regime de higiene oral severo representa uma alternativa de tratamento eficaz e
previsível.
CORTELLINI

et al.

12 (1995) compararam a eficácia clinica de três

modalidades de tratamento de defeitos infra-ósseos profundos interproximais. 0
grupo teste foi tratado com membrana de PTFE-e reforçada com titânio e técnica
modificada de papila preservada, o segundo grupo recebeu membrana convencional
de PTFE-e e o terceiro foi tratado com cirurgia de acesso. Os resultados avaliados
após 1 ano indicaram que 1) todas as modalidades de tratamento resultaram em
melhoras significativas tanto clinica quanto estatisticamente nos níveis de inserção e
profundidade de sondagem; 2) um aumento significativamente maior do nível de
inserção foi observado no grupo teste em relação aos demais. Concluíram que 1) a
combinação da técnica de papila preservada com a membrana auto-suportada
resultou em uma melhora significante no nível de inserção; 2) deslocamento
coronário do nível de inserção a crista óssea.
TONETTI et al. 34 (1996) realizaram uma investigação para identificar fatores
associados que afetam a resposta cicatricial de defeitos infra -ósseos após três tipos
de procedimentos cirúrgicos. Quarenta e cinco pacientes com defeitos infra-ósseos
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profundos foram aleatoriamente divididos em três grupos de tratamento: cirurgia de
acesso (grupo C), RTG convencional com membrana não-absorvível de PTFE-e
(grupo B) e RTG com membrana auto-suportada combinada à técnica modificada de

preservação da papila (grupo A). Os efeitos do tratamento foram altamente
significantes, indicando que as três modalidades terapêuticas testadas resultaram
em diferenças significantes nas variantes. Os resultados indicaram que:

(i) a

necessidade de criação e manutenção de espaço sob a membrana deve ser o
objetivo chave das abordagens em RTG; (ii) o controle da higiene oral do paciente e

infecção periodontal residual estão fortemente associados aos resultados clínicos
dos tratamento cirúrgicos convencionais e regenerativos.

NYGAARD-OSTBY et al. 27 (1996) comparam a cicatrização clinica entre
terapia com RIG em bolsas infra -ósseas profundas e raspagem em campo aberto.
Quinze pacientes receberam terapia com RIG com membrana de

politetrafluoretileno expandido e treze o tratamento controle. Um protocolo Oscirúrgico foi utilizado com ênfase na estabilidade da ferida e controle de infecção.
Os efeitos do tratamento foram avaliados após 6 meses. A média da profundidade
de sondagem inicial para RTG era de 7,5.-1,0 mm e de 7,74-1,5 mm para o grupo
controle. Redução significante da profundidade de sondagem (3,84-1,2 e 2,94-1,1

mm), melhora no nível de inserção (2,4 4- 2,1 e 2,2 4- 1,2 mm) e preenchimento
ósseo (2,04-2,0 e 2,44-0,9 mm) seguidos dos protocolos de RTG e controle.
Diferenças significantes entre RTG e controle forma observadas na redução da
profundidade de sondagem e no aumento da recessão gengival. Os resultados
sugerem que, quando comparados, os procedimentos de RTG e raspagem em
campo aberto apresentam o mesmo potencial clinico em bolsas infra -ósseas.

BRATTHALL et al. 6 (1998) avaliaram os resultados clínicos, radiograficos e
microbiológicos após terapia com RTG com membrana absorvível, Resolut->.
Pacientes com defeitos infra-ósseos bilaterais em dentes uunirradiculares foram
selecionados. No inicio, índice de placa, sangramento à sondagem, profundidade de
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sondagem e nível de inserção foram registrados e radiografias tomas de forma a
serem reproduzíveis, para mensurações do nível ósseo através de computador,
foram obtidas. Amostras de bactérias foram coletadas para investigar a presença de

periodontite infecciosa (Porphyromonas/Prevotella e Fusobacterium). Um dente for
aleatoriamente tratado (por sorteio) com RIG e o seu contra-lateral com raspagem
em campo aberto, como controle. Os exames clínicos,

radiográficos

e

bacteriológicos foram repetidos após 6 e 12 meses pós-operatórios. Ambos
procedimentos demonstraram melhora significativa nas

redução da profundidade de sondagem

condições gengivais,

e ganho de inserção. Quando foram

avaliadas as diferenças entre o grupo teste e controle, nenhum dos parâmetros
mostrou

diferenças

estatisticamente significativas. As

mensurações

computadorizadas apresentaram pequenas diferenças na maioria dos grupos teste e
controle. Estas diferenças não foram significativas. A presença de Periodontites
associadas a bactérias, presentes na situação inicial, não demonstrou nenhuma

alteração nas amostras de 6 e 12 meses. Os achados sugerem que os parâmetros
clínicos, radiograficoas e microbiológicos não obtiveram melhora significativa quando
a terapia de RTG foi empregada.
KLEIN et al. 20 (2001) realizaram um estudo radiográfico com o objetivo de
avaliar: 1) profundidade e largura do defeito como fatores prognósticos; 2) mudança
da largura do defeito como parâmetro para cicatrização periodontal em defeitos infra-

ósseos de 6 a 24 meses após a terapia regenerativa. Foram tratados 39 pacientes
com periodontite avançada com membrana não-absorvível ou absorvível. Os

parâmetros clínicos foram registrados no inicio, após 6 e 24 meses. Os resultados
demonstraram que em defeitos estreitos e profundos a formação óssea foi maior do
que em largos e rasos. Concluíram que a profundidade do defeito determina nais
fortemente o prognóstico que a sua largura.

JOLY et al. 18 (2002) realizaram um estudo piloto com o objetivo de avaliar os
efeitos do uso da RTG com uma membrana bioabsorvivel no tratamento de defeitos

25

infra -ósseos em humanos. Defeitos infra -ósseos (2 ou 3 paredes) ao redor de
caninos e pré-molares foram tratados em pacientes sistemicamente saudáveis com
idades entre 35 e 56 anos. Antes do procedimento cirúrgico, os pacientes foram
submetidos a um controle de placa rigoroso. As

mensurações clinicas foram

realizadas com uma sonda eletrônica no inicio e na reentrada aos 8 meses Os-

cirúrgicos. As medidas incluíram nível de inserção clinica, níveis da margem
gengival, profundidade de sondagem, níveis de defeito ósseo e nível da crista óssea.
Os quadrantes foram escolhidos aleatoriamente para receberem RIG (grupo
experimental) ou cirurgia de acesso (grupo controle). Foram realizadas radiografias
estandardizadas no inicio e na reentrada. As imagens digitais foram subtraídas e os
dados analisados. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nos
grupos quando comparadas ao inicio. Reduções maiores dos níveis de defeito ósseo
foram encontradas no grupo teste. Ambas as terapias mostraram melhora dos

parâmetros clínicos. Estes autores concluíram, por meio das evidências cientificas
produzidas em seu experimento, que a terapia com

RTG

produz maior

preenchimento ósseo nos sítios assim tratados.
KIM et al. 19 (2002) realizaram um acompanhamento de 5 anos para avaliar
clinica e radiograficamente resultados em longo prazo após terapia com RIG em
defeitos infra-ósseos, utilizando membranas absorvíveis e não-absorvíveis. Em 12
pacientes com periodontite crônica avançada, foram analisados 12 pares de defeitos
infra -ósseos contra-laterais. Em cada paciente, um defeito recebeu uma membrana

não-absorvível (e-PTFE), grupo controle, e o outro uma membrana bioabsorvivel de
poliglactina 910

como grupo teste. Radiografias foram obtidas antes do

procedimento cirúrgico, 6 e 60 meses após. 0 ganho de tecido ósseo foi avaliado
através da subtração das radiografias. Foi concluído que o ganho de inserção
vertical após terapia com RTG em defeitos infra-ósseos com membranas tanto

absorvíveis, quanto não-absorvíveis manteve-se estável após 5 anos em 14 dos 16
defeitos avaliados.
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3.6 USO DE BIOMATERIAIS

CAFFESSE et al. 7 (1993) realizaram um estudo para avaliar os efeito da RTG
com e sem enxertos de osso liofilizado, no tratamento de defeitos de furca em quatro

cães fêmeas da raça Beagle portadores de doença periodontal natural. Quatro
semanas após raspagem e alisamento das superfícies radiculares, foi realizado
retalho mucoperiósteo total, com bisel invertido em ambos os lados da mandíbula,
envolvendo os segundos, terceiros e quartos pré-molares e o primeiro molar. Após o

debridamento, marcações foram feitas nas raizes no nível ósseo. Os quadrantes
foram selecionados aleatoriamente e os defeitos de furca preenchidos com enxertos
de tecido ósseo cortical humano desmineralizado, liofilizado e reconstituído. Após a

colocação do enxerto, os defeitos foram cobertos por membrana de PTFE-e. Em
seguida as suturas foram realizadas de forma a manter
completamente a membrana.

o retalho cobrindo

0 lado contra-lateral, controle, foi tratado com

debridamento e a colocação da membrana de PTFE-e. Todas as membranas foram
removidas 6 meses após a cirurgia. Os cães foram sacrificados 4 meses. Cortes

histológicos da seção mediana da raiz e da região de furca foram analisados.
Concluiu-se que a cicatrização após a terapia com RTG resulta em um aumento do
tecido conjuntivo e regeneração do tecido ósseo alveolar. Entretanto, o enxerto

ósseo adjunto não pareceu melhorar a regeneração.
LUNDGREN et al. 22 (1999) realizaram um estudo de acompanhamento pelo

período de 6 meses em 6 defeitos periodontais complicados submetidos
reconstrução anatômica utilizando RTG com barreira reabsorvivel suportada por
osso mineral. Foi realizada cirurgia para acesso e visualização dos defeitos infra-

ósseos. Após debridamento, os defeitos foram preenchidos com osso mineral (BioOss-->) e coberto por membrana (Guidor4). Os pacientes foram instruidos a utilizar
solução de digluconato de clorexidina 0,2%, duas vezes ao dia e evitar escovar a
região da cirurgia por 6 semanas. Os resultados do tratamento foram avaliados
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clinica e radiograficamente 6 meses após o procedimento cirúrgico. As sondagens
durante a cirurgia mostraram defeitos com média de profundidade de 7,2 mm e
largura de 2,8 mm. As medidas correspondentes, radiograficamente, foram de 7,9
mm e 2,6 mm. 0 ganho no nível de inserção foi 5,3 mm em média, correspondendo
a 73% do defeito original. Radiograficamente, o preenchimento do defeito atingiu em
média 6,2 mm (80%). Concluiu-se que a colocação do osso mineral bovino sob as
barreiras bioabsorviveis na RTG facilitam o manuseio da membrana e melhora o
espaço

para potencial reconstrução dos tecidos periodontais de defeitos

anatomicamente complicados. Fica, entretanto, para ser avaliado até que ponto o
resultado clinico e radiográfico refletem o ganho de novo tecido conjuntivo e osso
alveolar.
CAMELO et al. 9 (2001) realizaram um estudo avaliando clinica, radiográfica e
histologicamente a resposta ao uso composto de Bio-Oss e osso aut6geno com a
membrana de colágeno bilaminar Bio-Gide para a regeneração de defeitos infraósseos em humanos. Os registros pré-operatórios radiográficos, profundidade de
sondagem e nível de inserção foram repetidos após 9 meses. A avaliação histológica
revelou a formação de novo cemento com nova inserção de fibras colágenas e nova
formação óssea na superfície de ambos tipos de enxerto. A combinação de enxertos
não s6 foi comparada favoravelmente ao uso prévio de Bio-Oss e Bio-Gide como
excedeu seus resultados com quase regeneração periodontal completa. Este estudo
histológico em humanos mostra que o uso de osso autógeno combinado com matriz
mineral de osso, junto à membrana Bio-Gide, apresenta a capacidade de estimular a
formação de novo osso e cemento com substancial inserção de fibras de Sharpey.
WANG et. al 37 (2002) realizaram um estudo piloto para avaliar o uso de
enxertos ósseos para a melhora da terapia de recobrimento radicular com RTG.
Sabe-se que o uso de RTG para recobrimento radicular tem demonstrado bons
resultados, entretanto a dificuldade permanece na manutenção de espaço sob a
membrana. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso adjunto de osso
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liofilizado alógeno concomitante com a colocação da membrana de colágeno. Foram
tratados 5 pacientes com recessões Classes I ou II de Miller com essa combinação.
Os parâmetros clínicos monitorados incluíram profundidade da recessão,
profundidade do nível de inserção, profundidade de sondagem, altura de gengiva
ceratinizada e profundidade da recessão. As medições foram realizadas no inicio do
tratamento

e após 6

meses. Foi observada uma redução significante na

profundidade de recessão, representando 93,4% de cobertura radicular.
Clinicamente, também foi encontrado um aumento significativo em inserção clinica e
gengiva ceratinizada, após 6 meses. Não foi encontrada diferença estatisticamente
significante na profundidade de sondagem. Os resultados deste estudo piloto
indicam que o uso de osso liofilizado sob membrana de colágeno durante
procedimento de RTG para recobrimento radicular pode ser benéfico em relação aos
parâmetros investigados.

)9

-

4 DISCUSSÃO

4.1 BASES BIOLÓGICAS
0 objetivo primário da regeneração tecidual guiada é excluir o tecido epitelial
e conjuntivo durante o processo de cicatrização. A compreensão sobre as fontes
celulares teciduais que participavam da cicatrização da ferida periodontal se deve as
bases por MELCHER em 1976. Este autor analisando várias evidências publicadas
na literatura, verificou que o epitélio apresentava uma velocidade de regeneração
marcantemente superior aos demais tecidos periodontais. 0 fundamento cientifico
inicial de que

o

conceito teórico proposto por MELCHER poderia ser

experimentalmente analisado veio com o estudo de NYMAN et al., em 1982, que
utilizaram uma barreira de Millipore (Filtro laboratorial de acetato de celulose) sob o
retalho com a finalidade de impedir o contato do tecido conjuntivo e epitelial com a
superfície radicular. Este estudo precursor em macacos, lançou as bases para os
futuros estudos em humanos. Sem o emprego das técnicas de exclusão tecidual, a
cicatrização de mais provável ocorrência é aquela formada por epitélio juncional
favorecendo a permanência de uma bolsa quando do repovoamento da área por
placa bacteriana.
As células do ligamento periodontal possuem a capacidade de restabelecer
nova inserção conjuntiva, como sugeriu NYMAN 28 em 1982. entretanto, GOTTLOW
,

et al. 17 encontraram que esta inserção pode ser mantida apenas pelo período de
cinco anos.
A infecção periodontal por A. actinomycetencomitans é muito agressiva aos
tecidos periodontais e pode comprometer a resposta clinica 6 terapia regenerativa.
Portanto, MACHTEI et al. 24 propõem o monitoramento do A.A. e o uso de terapia
antimicrobiana sistêmica para auxiliar a obtenção de resultados favoráveis 6 RTG.
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ZUCHELLI et al. 39 (1999) corroboram com esta idéia de controle antimicrobiano
adjunto a RTG, entretanto encontraram que o uso de antimicrobianos tópicos é mais
efetivo do que o uso sistêmico na prevenção da contaminação da membrana. Estes
autores indicam a utilização de gel de metronidazol a 25%, entretanto mostram que
o gel pode interferir com os tecido gengivais.
MACHTEI et al. 24 e ZUCHELLI et al. 38 (1998) concordam com o fato de que a
higiene oral precária também pode gerar colonização bacteriana sobre a membrana
e pode comprometer a previsibilidade da terapia com RTG. ZUCHELLI et al.
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analisaram esta deposição bacteriana sobre três tipos de membranas através de
microscopia eletrônica de varredura (PTFE-e, polyglactin 910

e ácido polilático).

Encontraram que as diferenças na quantidade de placa bacteriana acumulada
parecem estar relacionadas à textura de superfície das membranas, sendo que a
membrana que apresentou maior quantidade de placa depositada foi a de PTFE-e
(Teflon expandido)e a menor foi a de ácido polilático (absorvível).
Apesar da boa previsibilidade hoje encontrada com a regeneração tecidual
guiada, há a possibilidade de reações adversas. Entre estas, podemos destacar a
reabsorção cervical relatada em um caso clinico por BLOMLOF & LINDSKOG 5
(1998). Estes autores puderam verificar esta reabsorção no período de dois anos
após a cirurgia para RTG. Por meio de análise histológica do dente envolvido, foram
encontraram células do sistema mononuclear fagocitário sobre a superfície radicular
do dente.
Por sua vez, ARAÚJO et al. 3 descreveram a formação dos tecido periodontais
após a terapia com RTG em lesões de furca. Encontraram que a formação óssea é
iniciada no período de 8 semanas e que apenas após o período de 20 semanas há a
maturação de cemento, ligamento periodontal e osso.
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4.2 DISPOSITIVOS DE EXCLUSÃO TECIDUAL

Para obter-se a exclusão entre os tecidos epitelial e conjuntivo dos demais
tecidos periodontais durante o período de cicatrização, faz-se necessário o emprego
de barreiras que impeçam a penetração de células de fenótipo indesejável dando
preferência ás células do ligamento periodontal, cemento e osso a repovoarem a
área do defeito. (MELCHER 25 , NYMAN 28 )

As primeiras barreiras utilizadas para RTG eram não absorvíveis o que
implica na necessidade de um segundo procedimento cirúrgico para sua remoção de
quatro a seis semanas após a cirurgia inicial. Mais recentemente, foram introduzidas
membranas bioabsorviveis, tornando a RTG um procedimento de fase (mica. Após o
primeiro relato do uso de barreira em humanos, em 1982, por NYMAN 25 e
colaboradores, a primeira membrana comercializada desenvolvida especificamente
para RTG foi a Gore-Tex (W. L. Gore & Ass., Flagstaff, Arizona). Esta membrana é
1 21,24,27,30,
feita de politetrafluoretileno expandido (PTFE-e). Vários estudos 1 ' 34' 7' 8 1815'17' 931, 33-, 40 ao longo dos anos têm demonstrado a eficácia desta membrana. Para

facilitar o manuseio e garantir a manutenção do espaço sob a barreira, foram
desenvolvidas membranas de PTFE-e com reforço de titânio 12' 34 .
COM o tempo, certos critérios foram determinados para as membranas de
RTG. 0 material deve se biocompativel e oclusivo para as células progenitoras; deve

criar e manter espaço sobre o defeito para o crescimento do tecido e deve ser de
fácil manipulação. Além disso, deve permitir a integração entre a barreira e o tecido

interno do retalho 21 .
Com o intuito de transformar a terapia de RTG em um procedimento de uma
única fase, foram desenvolvidas membranas absorvíveis de diferentes materiais.

Estes materiais segundo LAURELL 21 podem ser:
a) Copolimero de poliglicálico-polilático com proporção de 90/10 (Vicryl
Periodontal Mesh q/, Poliglactina 910);

.70

b) Polilactina éster de ácido cítrico (Guidor4);
c) Combinação de polilático-glicálico com proporção de 85/15 (Resolut->);
d) Acido polilático (Atrisorb4r);
e) Colágeno bovino (Biomed \l/).
Outros materiais, sem aprovação da F.D.A., são comercializados no Brasil.
Todos os materiais de poliéter reabsorvem por hidrólise, deixando dióxido de
carbono e água como produtos finais. 0 tempo de reabsorção depende do material,
sendo que os copolimeros geralmente são degradados mais rapidamente que os
polímeros puros. 0 tempo mínimo de manutenção dessas membranas deve ser de 6

semanas para obtenção de resultados ótimos. As membranas de colágeno são
reabsorvidas por degradação enzimática o que gera um processo inflamatório. Este
material é considerado fracamente imunogênico e é eliminado completamente em 5
semanas 21.
Vários autores 10, 13, 15,40 comparam os resultados atingidos no tratamento de
lesões periodontais entre o uso de membranas não absorvíveis e absorvíveis
CHRISTGAU 1 0 , em 1999, através de uma avaliação dos resultados em defeitos
infra-ósseos em humanos, comparou
polyglactin 910

o

uso de membranas absorvíveis de

e não-absorvíveis de PTFE-e, não encontrando diferenças

estatisticamente significantes entre elas. Corroborando com estes achados,
ELHARAR et al.

15,

em 1998, encontraram que as membranas de colágeno bovino

promovem inserção similar A promovida pelas de PTFE-e em procedimentos de RTG
em defeitos periodontais naturalmente ocorridos em cães. ZYBUTZ et al. 40 , 2000,
também não encontraram diferenças significantes nos resultados do tratamento em
defeitos infra-ósseos em humanos entre o uso de membranas absorvíveis de éster
de acido cítrico amaciada com ácido polilático e não absorvível de PTFE-e.
ARAOJO et al. 4 em 1998, descreveram os tecidos periodontais formados nos
,

defeitos de furca grau II após o uso de dois tipos de membranas absorvíveis em
cães. As membranas utilizadas foram de copolimero de polilático-glicálido (grupo A)

I

Biblioteca Liniversitaria

UFSC

I
33

e de éster de ácido cítrico com polilactide (grupo B). Foi encontrada, em ambos os
grupos, a superfície radicular coberta por cemento celular com fibras extrínsecas.
Entretanto, o preenchimento do defeito por tecido ósseo foi significativamente maior
no grupo A, enquanto que no grupo B a área do defeito foi preenchida por
g ran ulorna.
Uma outra indicação para o uso de barreiras é no tratamento de recessões
gengivais com deiscência óssea. DA SILVA PEREIRA 13 2000, compararam os
,

resultados entre o uso de membrana absorvível de ácido polilático e não absorvível
de PTFE-e. Encontraram que os parâmetros histomorfométricos foram similares
entre os dois materiais, com exceção na formação óssea que foi significativamente
maior com a membrana absorvível. Além disso, como já foi mencionada, a
membrana absorvível apresenta a vantagem de não necessitar um segundo
procedimento cirúrgico para sua remoção.
Uma complicação que pode ocorrer na terapia de RTG é a exposição da
membrana durante a cicatrização. MACHTEI 23 2001, realizou uma análise sobre o
,

efeito da exposição da membrana em humanos e concluiu que esta exposição
durante o processo de cicatrização tem um efeito mínimo negativo no sucesso da
terapia de RTG nos dentes naturais.

4.3 LESÃO DE FURCA
A lesão de furca é um dos defeitos periodontais mais difíceis de se obter
sucesso no tratamento. A RTG veio auxiliar a neoformação dos tecidos periodontais
no interior destes defeitos.
PONTORIERO et al. 31 1988, encontraram resolução completa em 90% dos
,

defeitos de furca grau ll em molares inferiores tratados através de RTG com
membrana de PTFE-e. CAFFESSE et al. 8 em 1990, avaliando o mesmo grupo de
,

dentes e tipo de lesão, encontraram que a RTG, quando comparada ã raspagem em
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campo aberto, pode melhorar os resultados da terapia periodontal. Em contra
partida, EVANS et al. 16 realizaram, em 1996, uma revisão de literatura sobre a
freqüência do fechamento das lesões de furca grau II com terapia regenerativa.
Estes autores encontraram que o fechamento completo das lesões de furca foi
reportado em apenas 20% dos casos. Indicam ainda que o tratamento com RTG
pode ser mais efetivo quando associado ao uso de enxerto ósseo (91%).
ARAÚJO et al. 1 , em 1996, analisaram os tecidos formados em lesões de
furca grau II em molares inferiores de cães após terapia com RTG. Os cortes
histológicos foram realizados 5 meses após a cirurgia, nos quais foi encontrado novo
cemento na região intra-radicular antes expostas, além de fibras de Sharpey
inseridas neste cemento neoformado. Nas lesões não tratadas, foi encontrado tecido
desorganizado com formação óssea incompleta. Estes mesmos autores, em 1999,
avaliaram a formação do tecido ósseo nas lesões de furca grau Ill em cães.
Encontraram que, após 6 meses, o processo de remodelação óssea não estava
completo, mas já ocupava um espaço maior do que nas lesões não tratadas.
EICKHOLZ et al. 14 2001, avaliaram a manutenção dos resultados obtidos
,

com terapia regenerativa em lesões de furca grau II ao longo de 5 anos, tanto com
membranas não-absorvíveis quanto absorvíveis. Ao compararem o ganho de
inserção aos 6 e 60 meses, concluíram que este se manteve estável em 16 das 18
lesões tratadas (88,89%). Entretanto, relataram que em um caso, inicialmente
classificado como grau 1 aos 6 meses, progrediu para grau Ill aos 60 meses.

4.4 RECOBRIMENTO RADICULAR
Em 1992, TINTI e cols. 33 propuseram a aplicação dos princípios de RTG no
tratamento das recessões gengivais em humanos. Utilizaram membrana nãode 3-7 mm. Os resultados obtidos
absorvível de PTFE-e em 12 casos de recess 6es
demonstraram redução média de recessão de 2,5mm e ganho de inserção de
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gengivais
2,84mm o que demonstrou a possibilidade de tratamento das recess 6es
através de RTG. No mesmo ano, PINI PRATO et al. 3° através de um estudo clinico
comparativo entre os procedimentos de RTG e cirurgia mucogengival para o
tratamento de recessões gengivais de 3 a 8 mm. Mostraram que a aplicação da
técnica de RTG para o tratamento de recessões gengivais está mais indicada para
os casos de recessões maiores que 4,98mm.
Em 1993, TROMBELLI & CALURA 35 , sugeriram tratamento da superfície
radicular com tetraciclina e aplicação de cola de fibrina-fibronectina associado ao
procedimento de RTG. Encontraram que nos casos testados esta associação obteve
sucesso na cobertura total da raiz e no aumento de gengiva ceratinizada. Estes
mesmos autores, em 1995, avaliaram os fatores que afetam o resultado do
procedimento regenerativo com membrana de PTFE-e no tratamento de recessões
gengivais e encontraram que os principais fatores que influenciam a previsibilidade
do tratamento são: o tamanho da recessão inicial e a quantidade de exposição da
membrana, além da localização dos dentes. Neste estudo, os autores conseguiram
uma média de 71,7% de cobertura radicular.
Apesar da boa previsibilidade encontrada por diversos autores 13, 29 ' 39' 33 3537 no
tratamento de recessões gengivais através de RTG, outros autores 26'encontraram
reações adversas e insucesso. TAKAKIS & TROMBELLI 32 , em 1999, relataram
casos de redução de corpo estranho e edema quando do uso de membrana
absorvível. MULLER e cols. 26 , em 2001, encontraram apenas 11% de cobertura
radicular com a aplicação de RTG com membrana absorvível (Guidor) quando
comparada ao enxerto conjuntivo com a técnica envelope (cobertura de 78%). Além
disso, PAOLANTONIO 29 , 2002, encontrou que a técnica de RTG com membrana
absorvível de ácido polilático é menos efetiva na cobertura radicular e ganho de
inserção do que as técnicas de enxerto conjuntivo subepitelial e técnica regenerativa
(preenchimento do espaço sob a membrana com hidroxiapatita).
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4.5 DEFEITOS INFRA -ÓSSEOS
As pesquisas iniciais sobre RTG foram realizadas em defeitos infra-ósseos 1.5
A aplicação dos princípios de Regeneração Tecidual Guiada no tratamento deste
tipo de defeito tem mostrado com boa previsibilidada 9-1419-2427' 34' 4°.

0 uso de membranas não-absorvíveis de PTFE-e foi aprimorado pela
colocação de um reforço de titânio nestas membranas. Segundo CORTELLINI 12 , em
1995, esta modificação resultou em um aumento significante no nível de inserção
clinica. TONETTI

et al. 34 ,

1996, enfatizaram a necessidade da

criação e

manutenção de espaço sob a membrana, o que pode ser facilitado pelo uso destas
membranas auto-suportada com reforço de titânio.
KIM et 81. 19 , 2001, demonstraram que a profundidade do defeito é fator
determinante no prognóstico do tratamento, sendo que quanto mais profundo, maior

é a formação óssea após a colocação da membrana. Entretanto, NYGAARDOSTBY27 et al., encontraram, em 1996, que os procedimentos de RTG e de
raspagem em campo aberto apresentam o mesmo potencial de cicatrização clinica
em bolsas infra -ósseas. Corroborando com os achados destes autores, BRATTHALL
et al. 6 , em 1998, encontraram que os resultado clínicos não foram melhorados pela
terapia de RTG com membrana absorvível em defeitos infra-ósseos.
Mais recentemente, as membranas absorvíveis começaram a ser testadas
para o tratamento de defeitos infra-ósseos com a intenção de se evitar a segunda

intervenção cirúrgica. JOLY et al. 18 , 2002, encontraram que o tratamento de RTG
com membranas absorvíveis produziu maior preenchimento ósseo do que raspagem
em campo aberto. Este achado está de acordo com os de CHRSTGAU 10 (1997) e

ZYBUTZ 4 0 (2000) que concluíram que a membranas absorvíveis podem ser
consideradas com alternativa ás não-absorvíveis no tratamento de defeitos infra-

ósseos.

Estudos demonstram também que a

inserção

obtida através de
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procedimentos de RTG, tanto com membranas não-absorvíveis quanto absorvíveis,
foram monitoradas por períodos de até 5 anos 17 '

19 .

Outra consideração importante, para o sucesso da RIG em defeitos infra-

ósseos, é a manutenção da higiene oral rigorosa do paciente

11'

24,34

4.6 USO DE BIOMATERIAIS
Uma grande dificuldade da técnica de regeneração tecidual guiada 6 e

manutenção do espaço sob a membrana (LUNDGREN 22 ). Para tentar minimizar
esta dificuldade foram desenvolvidas técnicas de uso combinado de membranas
com alguns biomateriais, principalmente enxerto ósseo autógeno com a finalidade
de preenchimento do defeito 7 ' 9 ' 22'
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Os enxertos ósseos autógenos, tanto particulados quanto em bloco, são
ideais para esta finalidade por suas propriedades osteogênicas. Entretanto, para o
tratamento de lesões periodontais pode não estar disponível em quantidade
suficiente para o preenchimento do defeito. Por isso,

vários autores, como

CAFFESSE (1993) 7 e WANG (2002) 37 sugeriram a utilização de substitutos como
osso bovino

liofilizado,

ou matriz mineral de osso por suas propriedades

osteocondutoras, como LUNDGREN 22 (1999) e CAMELO 9 (2001).
CAMELO

et al.

9 (2001)

sugeriram a

utilização de osso autógeno

combinado 6 matriz mineral de osso (Bio-Oss) sob a membrana bioabsorvivel para o
tratamento de defeitos periodontais infra-ósseos. Estes autores encontraram que
esta combinação apresenta a capacidade de estimular a formação de novo cemento
com a inserção de fibras de Sharpey. Em contrapartida, CAFFESSE et al. 7 (1993)
constataram que o uso de enxerto de osso liofilizado sob a membrana de PTFE-e
parece não influenciar os resultados no tratamento de lesões de furca.
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LUNDGREN et al. 22 corroboram com os achados de CAMELO 9 enfatizando
,

que a colocação de enxerto sob as barreiras bioabsorviveis facilita seu manuseio e
melhora a manutenção de espaço para a potencial regeneração.
Recentemente, WANG 37 ,em 2002, sugeriram o uso de enxertos 6sseos sob
membrana bioabsorviveis como auxiliar no tratamento de recess 6es
radiculares
pode ser beneficial ã melhora do nivel de inserção
ceratinizada.

e formação de gengiva
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5 CONCLUSÕES

Dentro dos limites do estudo realizado neste estudo concluiu-se que:
a) A Regeneração Tecidual Guiada pode ser considerada como recurso

terapêutico previsível para o tratamento de lesões periodontais do tipo
defeitos infra -ósseos (profundos e estreitos), lesões de furca e recessões

gengivais (maiores que 4,98 mm);
b) A manutenção do espaço sob a membrana é fator critico para o sucesso
do tratamento;
C) A utilização de biomateriais para ajudar o suporte da membrana parece
melhorar os resultados;
d) As membranas bioabsorvíveis apresentam resultados tão satisfatórios
quanto as não-absorvíveis com a vantagem de não necessitarem uma
segunda intervenção cirúrgica;

e) 0 emprego de osso autógeno ainda parece ser a melhor alternativa de
preenchimento de defeitos ósseos de arquitetura complicada quando do
emprego de membranas;

f)

0 futuro da Regeneração Tecidual Guiada parece estar na associação de
membranas a biomateriais.
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