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 Resumo  

Após a extração dentária e remoções de lesões é comum e inevitável à reabsorção da crista óssea alveolar 

da região, o que pode levar a uma mudança dimensional da região óssea em termos de espessura e altura. 

Para regenerar a quantidade óssea perdida, e viabilizar a colocação implantes com previsibilidade, 

conferindo restauração da função e estética, a Regeneração Óssea Guiada (ROG) é frequentemente 

necessária. A ROG consiste em um procedimento cirúrgico, no qual são utilizadas barreiras de membranas, 

com ou sem enxertos ósseos e baseia-se no conceito de osteopromoção, que consiste no uso de meios físicos 

(barreiras) para promover um selamento total de determinada região anatômica, impedindo que agentes 

externos e principalmente tecido conjuntivo interfira no processo de osteogênese. Esta barreira é 

posicionada em íntimo contato com o osso reabsorvido, isolando o periósteo na parte externa da membrana. 

Atualmente no mercado, existem inúmeros materiais que podem ser usados como barreira na ROG, porém 

o objetivo deste estudo é descrever os efeitos das membranas de PRF e as membranas de PTFE-e, 

observando as características de cada uma e suas propriedades através de literatura e estudos científicos, 

podendo-se concluir seus efeitos positivos e negativos sobre suas ações na regeneração óssea. 

Palavras-chaves: Regeneração Óssea, Plaqueta Rica em Fibrina, Politetrafluoretileno. 

Abstract 

After the dental extraction and removals of lesions it is common and inevitable the reabsorption of the 

alveolar bone crest of the area, which can lead to a dimensional change of the bone area in terms of thickness 

and height. To regenerate the lost bony amount, and to make possible the placement of implants with 

predictability, checking restoration of function and aesthetics, the Guided Bone Regeneration (GBR) is 

often necessary. The GBR consists of a surgical procedure in which membrane barriers are used, with or 

without bone grafts and it is based on the concept of osteopromotion, which consists of the use of physical 

means (barriers) to promote a total sealing of a certain anatomical area, preventing external agents and 

mainly connective tissue from interfering with the osteogenesis process. This barrier is positioned in close 

contact with the resorbed bone, isolating the periosteum in the external part  of the membrane. Nowadays 

in the commerce, there are countless materials that can be used as a barrier in GBR, however the purpose 

of this study is to describe the effects of the PRF membranes and PTFE-e membranes, observing the 

characteristics of each and its properties through literature and scientific studies, being able to conclude its 

positive and negative effects on its actions on bony regeneration can be concluded. 

Keywords: Bone Regeneration, Fibrin Rich Platelet, Polytetrafluoroethylene. 
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1. INTRODUÇÃO 

A reconstrução de grandes 
deficiências ósseas no esqueleto facial, 
representa um grande desafio para a 
comunidade cirúrgica odontológica. 
Existem diversos fatores e/ou condições 
que podem desencadear perda 
significativa das estruturas adjacentes, 
como traumatismos, tumores, 
anormalidades congênitas e doença 
periodontal (SUÁREZ et al., 2015). 

O princípio de Regeneração Óssea 
Guiada (ROG), surgiu através da 
Regeneração Tecidual Guiada, que 
possuía o intuito de regenerar tecidos 
periodontais perdidos resultantes de 
doença periodontal inflamatória, foram 
realizados uma série de estudos em 
animais que mostravam a eficiência da 
exclusão de células não desejáveis no 
repovoamento da área da ferida, através 
de barreiras de membranas. O que 
favorecia a proliferação de células 
teciduais que cicatrizavam a ferida com 
um tecido desejável (SCHMITZ et al., 
2000). 

 Um grande obstáculo para o 
sucesso do reparo ósseo e sua 
neoformação, é a rápida formação de 
tecido conjuntivo frouxo. Este 
crescimento de tecido mole pode 
perturbar ou impedir totalmente a 
osteogênese em um defeito ou em uma 
área de reparo. São escassos os estudos 
relacionados da atuação do tecido 
conjuntivo frouxo sobre a osteogênese. 
Para ocorrer a ROG, é necessário que 
células osteogênicas migrem para a 
região do defeito ósseo, como 
osteoblastos e células do osso adjacente. 
Ao mesmo tempo, excluindo a existência 
de células que impedem a formação 
óssea, como células epiteliais e 
fibroblastos, resultando em taxas de 
osteogênese mais altas que de 
fibrinogênese (LIU et al., 2014). 

Os objetivos primários da ROG, 
consistem na regeneração óssea bem-
sucedida na área do defeito, com alta 
previsibilidade e baixo risco de 
complicações. Os objetivos secundários 
consistem no resultado bem-sucedido, 

com menos intervenções cirúrgicas 
(BUSER, 2010, p.9).  

Historicamente, Murray, em 1957 
citaram que são necessárias 3 condições 
fundamentais para o neocrescimento 
ósseo: (1) a presença de coágulo 
sanguíneo, (2) osteoblastos preservados 
e (3) contato com tecido vital, condições 
estas que não sofreram alterações 
(COSTA et al., 2016). 

Este princípio de utilização de uma 
barreira mecânica a fim de separar o 
tecido conjuntivo frouxo do defeito 
ósseo, atualmente é conhecido como 
Osteopromoção. Caracterizando o 
processo osteogênico, isto é: 
Osteocondução, Osteoindução e 
Osteogênese. Após colocado o enxerto e 
a membrana, a ROG segue uma 
sequência morfológica (LIU et al., 2014).  

Nas primeiras 24h, após colocação 
de enxerto ósseo autógeno, o espaço 
entre barreira e enxerto é preenchido por 
coágulo sanguíneo, que libera fatores de 
crescimento, como plaquetas e citocinas, 
atraindo neutrófilos e macrófagos, este 
coágulo por sua vez é reabsorvido e 
substituído por tecido de granulação que 
é rico em capilares sanguíneos, estes 
pequenos vasos promovem a nutrição 
local levando células mesenquimais 
capazes de se diferenciar em células 
osteogênicas e posteriormente células 
osteóides. Tais osteóides se mineralizam 
e servem para aposição de osso lamelar. 
Este procedimento leva em média de 3 a 
4 meses após procedimento cirúrgico 
(LIU et al., 2014).  

Segundo BUSER (2010), as 
membranas podem ser dividas em 2 
grupos, Reabsorvíveis e Não 
reabsorvíveis. Reabsorvíveis, como o 
próprio nome sugere, são absorvidas 
pelo organismo após um certo tempo. 
Não reabsorvíveis, necessitam de uma 
segunda intervenção cirúrgica para sua 
remoção.  

A membrana de 
politetrafluoretileno expandido (PTFE-
e) foi citada como a primeira membrana 
utilizada na regeneração dentoalveolar. 
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A membrana de PTFE-e vem sendo 
amplamente utilizada desde 1988, com 
todos os pré-requisitos para 
osteopromoção, mostrando-se com 
inatividade química e biológica e 
ausência de reação tecidual adversa. Sua 
composição é de teflon expandido. 
Sendo biocompatível, relativamente 
rígida a manipulação e promove boa 
manutenção de espaço entre tecido 
conjuntivo e tecido ósseo (SCHENK et 
al., 1994). 

Outro material que vem sendo 
amplamente utilizado na ROG, são as 
Membranas de Plaqueta Rica em Fibrina 
(PRF). Através da coleta de sangue do 
paciente no momento do atendimento, 
obtendo através de centrifugação total do 
sangue colhido da centrifugação de 
citocinas ou fatores de crescimento, 
através das plaquetas e trombócitos. 
Obtendo-se uma membrana de fibrina, 
altamente densa, flexível e suturável, 
liberando altas quantidades de plaquetas 
e fatores de crescimento plaquetário, 
estimulando angiogênese, além de servir 
como uma barreira física entre osso e 
tecido conjuntivo, sendo estável por até 
28 dias (CHOUKROUN et al., 2017). 
  

Tal estudo possui como objetivo, 
demonstrar o funcionamento da ROG, 
seus princípios básicos de realização, 
pré-requisitos fundamentais, e materiais 
de escolha. Com enfoque descritivo de 
dois materiais utilizados como barreiras 
de membrana para que ocorra a ROG. A 
membrana de Politetrafluoretileno 
expandido (PTFE-e), e membrana de 
Plaqueta Rico em Fibrina (PRF).  
 

2. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão 
baseada em literatura publicada, e artigos 
científicos publicados desde 1994, até o 
ano de 2018, através das bases de dados 
PubMed e Scielo, quanto ao 
funcionamento e procedimento do 
processo da Regeneração Óssea Guiada, 
com membranas de PRF e PTFE-e. 
Palavras Chaves: Regeneração Óssea, 
Plaqueta Rica em Fibrina, 
Politetrafluoretileno. 
 
 3. REVISÃO DE LITERATURA  

 
3.1 BASE BIOLÓGICA DA 
REGENERAÇÃO ÓSSEA: 
 

O tecido ósseo possui um 
potencial singular de regeneração. O 
osso é capaz de cicatrizar defeitos locais 
ou fraturas através de tecido regenerado, 
ou se regenerar com uma organização 
estrutural muito similar, sendo assim, um 
processo de rememoração da 
osteogênese. A geração, manutenção e 
reparação óssea são controladas por 
diferentes células: osteoblastos, 
osteoclastos e osteócitos, que se 
localizam dentro da matriz celular. Um 
pré-requisito para a formação e 
sobrevida óssea é o suprimento 
sanguíneo adequado, conhecido como 
angiogênese, o qual não só é importante 
para a parte de desenvolvimento do 
tecido ósseo, mas como também para 
reparo e manutenção (SCHWARZ et al., 
2012).  

Osteoblastos são células de 
formatos extensos, que formam uma 
camada única recobrindo toda a região 
de endósteo e periósteo, onde a formação 
óssea está ativa. Eles secretam matriz 
osteóide para a superfície óssea, são 
responsáveis por síntese, montagem e 
mineralização da matriz óssea e são 
forjados a partir das células tronco 
mesenquimais da medula óssea. Durante 
a vida, o esqueleto ósseo passa pelo 
continuo remodelamento, sendo razão 
para que haja reparo e adaptação óssea 
constante (SCHWARZ et al., 2012).  
 
           Os osteoclastos são originados a 
partir de células tronco hematopoiéticas. 
O remodelamento ósseo normal depende 
meticulosamente de um equilíbrio entre 
síntese e reabsorção óssea, e qualquer 
desequilíbrio neste processo causa 
alteração nesta correta modulação de 
deposição e reabsorção óssea. 
Osteoclastos possuem a principal função 
de reabsorção óssea (SCHWARZ et al., 
2012).  
  

Os osteócitos são formados 
através da indução das células dos 
osteoblastos durante o processo de 
reparo, eles se situam em cavidades ou 
lacunas no interior da matriz. Sua 
vitalidade interna é mantida através da 
organização do suprimento em canais de 
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Volkmann e em canais Harvesianos 
(NATAL, 2005) 
 
 
3.2 ATIVAÇÃO DA REGENERAÇÃO 
ÓSSEA: 
 

Qualquer lesão óssea seja fratura, 
defeito, inserção de implante, ou 
interrupção do suprimento sanguíneo, 
ativa a regeneração óssea local através da 
liberação e produção de fatores de 
crescimento e moléculas sinalizadoras 
(SCHWARZ et al., 2012). 

O osso é uma das fontes mais 
ricas de células contendo fatores de 
crescimento. A osteoindução, consiste 
em formação óssea em sítios onde o osso 
fisiologicamente não existe mais. Ao 
encontrar-se células mesenquimais 
osteoprogenitoras no local, com 
proximidade ao tecido ósseo, induzem a 
deposição de osteoblastos na região, 
resultando em formação óssea. Este 
processo inicia-se até a partir do 4° dia, e 
o osso recém-formado é depositado nas 
superfícies ósseas pré-existentes 
(SCHWARZ et al., 2012).  

O tecido ósseo possui capacidade de 
se regenerar, restaurando sua estrutura e 
propriedades mecânicas. Porém, esta 
capacidade fica comprometida, ou falha, 
caso determinadas condições se 
encontrem no local, como: Falta no 
suprimento vascular, instabilidade 
mecânica, defeitos excessivos; tecidos 
em competição com alta capacidade de 
proliferação. (SCHWARZ et al., 2012). 
 
3.3 FUNÇÕES DOS ENXERTOS E 
SUBSTITUTIVOS ÓSSEOS: 
 

Os enxertos possuem a função de 
preencher defeitos, substituir porções 
ósseas, facilitando ou melhorando o 
reparo dos defeitos ósseos pela 
osteocondução, oferecer suporte 
mecânico para a membrana, estabilizar o 
coágulo sanguíneo e servir de veículo 
para os fatores de crescimento, 
posteriormente tornando-se incorporado.  

Para a deposição óssea na região a 
ser regenerada acontecer, o enxerto deve 
apresentar três propriedades primordiais, 
ou deve-se promover tais fatores através 
de suas associações: 

 Sinais Osteocondutores: Servem 
como base sólida para deposição 
óssea. 

 Sinais Osteoindutores: Material 
que possua proteínas capazes de 
estimular a proliferação de 
células progenitoras para se 
tornarem osteoblastos. 

 Sinais Osteogênicos: Material 
que contenha células 
osteogênicas (osteoblastos ou pré 
cursores capazes de neoformar 
osso) (SCHWARZ et al., 2012). 

 
3.4 TIPOS DE ENXERTOS: 
 

Enxertos autógenos ou autólogos 
são obtidos através do mesmo indivíduo, 
sendo retirados em outra parte do corpo 
através de um segundo sítio cirúrgico. Os 
locais mais comuns de doação abrangem 
ramo mandibular, mento, crista ilíaca, ou 
calvária. O enxerto ósseo autógeno é 
considerado o material padrão ouro para 
reconstrução de processos alveolares 
atróficos. Quando comparado aos 
enxertos ósseos, como os alógenos e 
xenógenos, apresenta vantagens em 
relação a resistência à infecção, 
incorporação pelo hospedeiro, não 
ocorrendo reação de corpo estranho, isso 
ocorre pois é o unico  que possui as três 
propriedades em um só material para que 
ocorra a deposição de matriz óssea no 
local (osteocondutor, osteoindutor e 
osteogênico) (LIU et al., 2014 e 
FARDIN et al., 2010) 
 

Aloenxertos consistem em um 
osso doador adquirido de outro 
indivíduo, de mesma espécie. São 
adquiridos em bancos de ossos. Porém, 
são raramente utilizados como enxertos 
na ROG devido à sua probabilidade de 
rejeição e transmissão de doenças 
(PINTO et al., 2009). 
 

Xenoenxertos consistem em um 
mineral ósseo, derivado de animais, ou 
de corais. Atualmente são muito 
utilizados na ROG, principalmente os de 
derivação bovina, devido ao osso 
medular ser bem parecido com o 
humano. Os Xenoenxertos passam por 
um processo de esterilização de 
microorganismos, o que lhes deixa isento 
de risco de transmissão de doenças e 
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respostas imune do paciente que recebe 
o enxerto (SCHWARZ et al., 2012).  
 

Enxertos Aloplásticos são 
materiais pré-fabricados, totalmente 
sintéticos. Como exemplos existem as 
hidroxiapatitas, trifosfato de cálcio, 
vidros bioativos. Pouco usados em ROG, 
sendo bem utilizado em próteses para 
reabilitações funcionais (SCHWARZ et 
al., 2014 e FARDIN et al., 2010). 
 

3.5 REGENERAÇÃO ÓSSEA 
GUIADA 

A Regeneração Óssea Guiada 
(ROG) pode ser realizada em distintas 
situações, a fim de preservar o local o 
local cirúrgico excluindo células de 
tecido mole no local, o que promoverá a 
regeneração de osso. O mais comum 
procedimento realizado em ROG é com 
materiais de enxerto, pois dificilmente 
realiza-se o procedimento de ROG logo 
após uma exodontia com colocação de 
barreiras de membranas. Na grande 
maioria dos casos a ROG é realizada 
sempre posteriormente às lesões, sempre 
com altas taxas de reabsorções já 
ocorridas. Devido a isto, a ROG é 
amplamente utilizada com materiais de 
enxerto ósseo. Como o osso é um tecido 
de crescimento relativamente lento, 
fibroblastos e células epiteliais tem a 
oportunidade de ocupar o espaço 
disponível com enxertia com mais 
eficiência, e construir um tecido mole 
muito mais rápido do que o osso é capaz 
de crescer.  Sua principal função é 
impedir células indesejáveis no espaço 
preenchido sob o coágulo através de 
barreiras de membrana. (SCHWARZ et 
al., 2012). 

Após exodontia, o processo de 
cicatrização leva 60 dias. Iniciado pela 
formação do coágulo sanguíneo e 
posteriormente recobrimento por tecido 
conjuntivo. O ideal seria a preservação 
deste alvéolo e restauração do volume 
onde encontrava-se tal elemento perdido, 
porém, sem este tratamento adicional 
ideal, a reabsorção da crista óssea 
alveolar é inevitável e acaba por gerar 
alterações nas dimensões alveolares 
daquele local. Essas mudanças de 
dimensões, normalmente são perdas de 
1,5 a 2mm de altura óssea, e perda de 40 

a 50 % de espessura no periodo de 6 – 12 
meses pós extração. A maior taxa de 
reabsorção ocorre nos 3 primeiros meses, 
continuando e uma porcentagem de 11% 
de perda nos 5 anos consecutivos (LIU et 
al., 2018). 

A ROG segue uma sequência de 
eventos, nas primeiras 24h, após 
posicionamento do enxerto no defeito 
ósseo e presença da barreira de 
membrana, a região é preenchida com 
coágulo sanguíneo, que promove a 
nutrição local com células de fatores de 
crescimento, como plaquetas e citocinas 
(IL-8), atraindo macrófagos e neutrófilos 
para o local. O coágulo é absorvido, e é 
substituído por tecido de granulação, rico 
em capilares sanguíneos, processo 
conhecido como “Angiogênese”. Estes 
capilares transportam células 
osteogênicas que irão realizar a 
deposição de matriz osteóide e 
gradualmente reforçada por osso lamelar 
e posteriormente substituído por osso 
compacto cortical (SCHWARZ et al., 
2012). 
 

3.6 BARREIRAS DE MEMBRANAS 

O princípio de exclusão física de 
um sítio anatômico, para regeneração 
tecidual, vem sendo usado na 
neurocirurgia desde a metade dos anos 
50. Na cirurgia óssea reconstrutiva, uma 
barreira é colocada para impedir a 
invaginação do tecido conjuntivo nos 
defeitos ósseos. A membrana é 
posicionada em contato direto com a 
superfície do tecido ósseo circundante, 
mantendo o periósteo na superfície 
externa da membrana. O retalho muco-
periostal é reposicionado e suturado, 
criando um espaço propício para a 
regeneração óssea (Figura 1) 
(BORNSTEIN et al., 2009). 
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Figura 1: Ilustração do princípio ósseo de ROG 

(Guided bone regeneration: materials and 

biological mechanisms revisited, 2017). 

 
        As membranas devem possuir 
alguns requisitos indispensáveis para 
agirem como barreira física passiva, são 
eles: biocompatibilidade, propriedades 
oclusivas, capacidade de criação de 
espaço, integração tecidual e facilidade 
de uso.  Além de possuir tais 
propriedades citadas, as membranas 
devem promover regeneração óssea de 
forma previsível, ou seja, sem apresentar 
efeitos colaterais. A propriedade física 
ideal do material usado como membrana 
biológica é que ele permita uma correta 
modelagem sobre o material enxertado. 
Ela deve apresentar uma resistência para 
que não haja deformação ou efeito mola, 
assim como depois de posicionado não 
deslocar facialmente (COSTA et al., 
2016) 

 

3.7 TIPOS DAS MEMBRANAS 
 

As membranas utilizadas na ROG, 
acompanham a utilização dos enxertos 
ósseos, podem ser classificadas como 
Reabsorvíveis ou Não-Reabsorvíveis. 
São encontrados diversos tipo de 
membranas não absorvíveis no mercado 
como a High-density Gore-tex™, 
Cytoplast™ GBR-200, Cytoplast™ Ti-
250, entre outras marcas e a membrana 
reabsorvível proposta no trabalho a PRF 
(COSTA et al., 2016 e BISEGNA, 
2013). 
 

3.7.1 MEMBRANA DE 
POLITETRAFLUORETILENO 
EXPANDIDO (PTFE-e) 

A membrana de 
Politetrafluoretileno expandido foi 
desenvolvida no final dos anos 60, seu 
material é constituído de fluorpolímero 
sintético, que consiste da união entre 
carbono e flúor, não biodegradável e 
biologicamente inerte. Estas 
propriedades conferem ao PTFE-e certa 
rigidez com leve maleabilidade. Em 
1980 e década de 90, as membranas de 
PTFE-e eram o material padrão usado na 
ROG, sendo considerado um material 
“Gold Standard” na época. Inicialmente 
testada em ratos e primatas, podendo-se 
observar efeitos benéficos com seu uso 
em ROG (RAKHAMATIA al., 2013). 

As membranas de PTFE-e 
possuem ótima biocompatibilidade, 
fornece oclusão celular adequada, que 
consequentemente gera manutenção do 
espaço enxertado, fornecendo condições 
para as células osteogênicas povoarem a 
área do defeito ósseo. Segundo estudos 
realizados, pode-se observar aposição 
óssea em um período de 3 a 6 meses, com 
satisfatórios ganhos de dimensões 
ósseas, necessitando sua remoção após 
completa ROG (DAHLIN et al., 2010). 
 
As membranas de PTFE-e também 
podem ser reforçadas por titânio, que 
possui característica de “efeito tenda”, 
pois são capazes de manter espaço 
suficiente sem adição de material para 
preencher o local, além de poderem ser 
fixadas com pequenos parafusos 
metálicos. A maior dificuldade das 
membranas que não apresentam o 
reforço é a manutenção do espaço, mas 
as membranas com reforço possuem a 
desvantagem do alto custo do material 
(Figura 2) (BIANCHINI, 2006). 
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Figura 2: Membrana de PTFE-e, para região 

posterior e anterior respectivamente. 

(http://www.dentalquirurgics.com/articulo_me

mbrana-ptfe-no-reabsorbible-medipac) 

Seu potencial de osteopromoção 
está na sua rigidez estrutural, lhe 
conferindo boa oclusão celular, não 
permitindo que fibroblastos contidos no 
tecido conjuntivo tenham contato direto 
com o defeito ósseo, porém tal rigidez 
estrutural acaba sendo um ponto 
negativo considerado em alguns casos. 
Há relatos de exposições por deiscência 
de ferida, levando ao contato direto da 
membrana com o interior da cavidade, 
comprometendo a área do enxerto por 
contaminação de bactérias, levando a 
falência da ROG. Dependendo da região 
aonde a membrana for posicionada, ou 
por falta de tecido mole para 
recobrimento, ou tecidos gengivais 
muito finos, tornam mais propensos à 
exposição da membrana (BORNSTEIN 
et al., 2009). 

Quanto à presença de seus poros, 
quando exposta a membrana na cavidade 
oral, serviam de meio de cultura e 
passagem de microrganismos para o 
interior da área com defeito ósseo, 
comprometendo sua capacidade 
oclusiva, permitindo inclusive a 
migração de células do tecido conjuntivo 
para o interior da região, inibindo a 
osteopromoção do local (BORNSTEIN 
et al., 2009). 

Deve ser considerado o alto custo 
das membranas de PTFE-e e a 
necessidade de uma 2ª intervenção 
cirúrgica para sua remoção (Figura 3), 
uma vez que esta não é reabsorvível, 

aumentando a morbidade e 
consequentemente valor mais elevado do 
tratamento. (TRIPPLET et al., 2001). 

Figura 3: Sequência da colocação da membrana 

de PTFE-e, desde o primeiro momento cirúrgico, 

da sua implantação, até o segundo momento 

cirúrgico, da sua remoção (Guided bone 

regeneration: materials and biological 

mechanisms revisited, 2017). 

 
De acordo com um estudo clínico 

realizado por SUMMERS (1994) sobre 
“Regeneração Óssea Guiada em 
implantes que sofreram fenestração” 19 
pacientes que possuíam fenestração de 
implantes, foram posicionados barreiras 
de membranas de PTFE-e em tornos das 
implantes e a ferida cirúrgica recoberta 
sobre a membrana, 3 membranas 
perfuraram o tecido e tiveram que ser 
removidas antes do tempo; as demais 
foram mantidas por um período de 4, 5 a 
6 meses; 4 implantes mostram 
preenchimento parcial de osso; 1 
implante preenchimento parcial de 
tecido mole ao invés de tecido ósseo; as 
deiscências variavam de 2,0 a 9,0 mm; e 
os demais implantes não se houve 
comprometimento na ROG. Excluindo 
os implantes que não obtiveram 
resultados por conta de exposição da 
membrana, a porcentagem de formação 
óssea dos demais foi de 89,6% de 
regeneração óssea.  
 

3.7.2 MEMBRANA DE PLAQUETA 
RICO EM FIBRINA (PRF) 

Devido a constante busca de 
acelerar a Regeneração Óssea e 
minimizar as intercorrências que 
pudessem vir a ocorrer, foi iniciada uma 
pesquisa das células sanguíneas e suas 
aplicações em defeitos ósseos. Iniciou-se 
com o PRP, (Plasma rico em Plaquetas), 
evoluindo para a segunda geração de 
agregados plaquetários, a Fibrina Rico 
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em Plaquetas (PRF), sendo totalmente 
reabsorvível, altamente densa, flexível e 
suturável, liberando altas quantidades de 
plaquetas e fatores de crescimento 
plaquetário, estimulando angiogênese e a 
constante liberação de células de fatores 
de crescimento por até 28 dias 
(CHOUKROUN et al., 2017). 

Os agregados plaquetários, 
surgiram com o intuito de acelerar a 
cicatrização de tecidos através da 
concentração de suas células de fatores 
de crescimento. Sendo obtidas através da 
coleta de sangue (10ml) do próprio 
pacientes, este sangue é submetido a 
centrifugação de 2700 a 3000rpm por 12 
minutos (tempo padrão) separado o PRF 
dos demais componentes sanguíneos. Os 
glóbulos vermelhos ficam na porção 
inferior do tubo, o plasma sanguíneo 
pobre em plaquetas na parte superior, e 
as Plaquetas Ricas em Fibrina 
posicionam-se ao centro do tubo. Não é 
adicionado qualquer material ao sangue 
colhido, e ocorre coagulação simultânea 
à separação dos componentes 
sanguíneos, o que promove consistência 
ao PRF (Figura 4) (MIRON et al., 2017). 

Figura 4 – (A) Coleta de sangue; (B) 

Centrifugação do material coletado; (C) Matriz 

de fibrina após centrifugação (A e B: Use of 

autologous platelet-rich fibrin in osseous 

regeneration after cystic enucleation: A clinical 

study. C: Platelet Rich Fibrin in Regenerative 

Dentistry). 

O PRF contém uma matriz natural 
de fibrina, forte, com coloração 
amarelada e opaca (Figura 5). Suas 
células contem; fator de crescimento 
transformante beta (TGF-beta); fator de 
crescimento semelhante a insulina 
1(IGF-1); fator de crescimento 
endotelial vascular (VEGF); fator de 
crescimento fibroblástico (FGF); fator 
de crescimento epidermal; fator de 
crescimento derivado de plaquetas 
(PDFG). Estas células estimulam a 
produção de colágeno, e aceleram o 
processo de cicatrização de tecido mole 
e neoformação óssea (CORTESE et al., 
2017). 

Figura 5- Matriz de fibrina após centrifugação 

(http://www.sodreodontologia.com.br/tratament

o/l-prf/). 

Seus efeitos biológicos consistem 
em: Angiogênese; suas células de fatores 
de crescimento endotelial, estimulam 
micro vascularização. Mitogênese; 
células tronco de medula endotelial, 
promovem rápida migração celular, 
quando em contato com tecido ósseo, 
estimula a formação de células pré-
osteoblásticas, quando em contato com 
tecido conjuntivo, estimulam a formação 
de fibroblastos. Controle de processo 
inflamatório; através da degradação da 
fibrina, controla o processo inflamatório 
através da liberação de macrófagos e 
neutrófilos, liberando diversas células 
derivadas da Interleucina (SHAH et al., 
2017). 

 
Zhang et al., (2018), 

demonstraram a ação do PRF como 
barreira de membrana aderida à região 
do enxerto e do tecido gengival, sendo 
utilizado o PRF obtido à partir de uma 
modificação na tempo de centrifugação 
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do sangue, em 39 pacientes que 
perderam dentes em região anterior de 
maxila  os resultados obtidos foram 
neoformação óssea satisfatória de 
1,5mm de espessura em média em região 
anterior da maxila, diminuição na dor 
pós operatória (após 24h), melhora na 
coloração e inflamação da mucosa a 
partir do 3° dia pós procedimento 
cirúrgico, e cicatrização satisfatória do 
tecido mole já no 7° dia. 

 
4. DISCUSSÃO 

De acordo com o estudo de 
SUMMERS (1994) 19 pacientes que 
possuíam fenestração de implantes, 
foram posicionados barreiras de 
membranas de PTFE-e em torno dos 
implantes e a ferida cirúrgica recoberta 
sobre a membrana, excluindo os 
implantes que não obtiveram resultados 
por conta de exposição da membrana, 
Schneider et al., (2013), também 
realizaram um estudo de caso clínico, em 
paciente que também apresentavam 
fenestração de implantes, nesse estudo 
40 pacientes foram submetidos a 
tratamento com fenestração de 
implantes. No estudo de Summer a 
porcentagem de formação óssea dos 
demais foi de 89,6% de regeneração 
óssea e no de Schneider observou-se uma 
média de aumento vertical óssea de 5,5 
mm nos casos em que se utilizou 
membrana de PTFE-e e aumento de 
5,1mm de altura vertical em 
procedimentos realizados. Em ambos os 
estudos aguardou-se período de 
cicatrização de 6 meses para remoção da 
membrana de PTFE-e, foi observado 
maior manutenção de osso regenerado 
após o procedimento da ROG, e os dois 
estudos apresentaram resultados 
positivos após a colocação da membrana 
de PTFE-e em pacientes que 
apresentavam fenestração. 
 

Em 2008, Rocchietta et al., 
realizaram um estudo comparativo entre 
enxertos autógenos, em bloco 
particulado, ambos sendo recobertos por 
membrana de PTFE-e e mandíbulas 
atróficas para colocação de implantes, 
Ronda et al., em 2015, também realizou 
um estudo clínico sobre a colocação de 
enxerto ósseo, fazendo um estudo 
comparativo entre enxerto autógeno e 

xenoenxerto em mandíbulas atróficas. 
Rocchietta observou um crescimento em 
média de 5,03 mm e Ronda um 
crescimento de 5,49 mm de ganho 
vertical no grupo da membrana de PTFE-
e densa e 4,91 mm na membrana de 
PTFE-e. Os estudos demonstraram que a 
ROG em mandíbulas atróficas com a 
utilização de enxertos, autógeno e 
xenógeno, apresentam bom prognóstico 
e bom reparo ósseo no local com o uso 
da membrana de PTFE-e tanto na sua 
forma convencional, quanto na sua 
variável, que é a forma densa da 
membrana. 

 
Rakhamatia et al. (2013) citaram 

que as membranas de e-PTFE 
apresentam como vantagem sua ótima 
biocompatibilidade e a boa manutenção 
de espaço em defeitos pequenos, 
tornando-se possível que se obtenha 
regeneração óssea significativa em um 
período de 3 a 6 meses, além de serem 
relativamente rígidas à manipulação. 
Todavia para Jung et al., (2009), 
Dimitriou et al., (2002), Azevedo et al., 
(2014) apresentam como principal 
desvantagem, como de qualquer 
membrana não reabsorvível, a 
necessidade de um segundo tempo 
cirúrgico para a remoção da membrana 
além de que à sua rigidez, pode provocar 
deiscências dos tecidos moles  e 
apresentando como consequência a 
exposição da membrana, o que pode 
levar à contaminação do sítio cirúrgico 
levando ao insucesso da ROG. 

 
A utilização dos agregados 

plaquetários nas cirurgias de ganho 
ósseo foi inicialmente desenvolvida 
devido sua propriedade de liberação de 
fatores de crescimento. A primeira 
geração de agregados inclui, 
principalmente, o plasma rico em 
plaquetas (PRP) (Marx et al., 1998) e o 
plasma rico em fatores de crescimento 
(PRGF) (Anitua, 1999), mas apresenta 
como uma das principais diferenças 
entre as membranas de PRP e PRF 
obtido a partir do modo de gelificação 
(Rodrigues et al., 2015), dessa forma o 
PRF mostra-se mais vantajoso em 
relação ao PRP. A segunda geração dos 
agregados plaquetários, a fibrina rica em 
plaquetas (PRF) foi desenvolvida por 
Choukroun e seu colaboradores em 
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2001, com o intuito de facilitar a 
obtenção e a utilização dos agregados 
sem o emprego de substâncias aditivas e 
tornando a técnica menos complexa. 

 

Em estudos realizados por Miron 
et al., 2017 a ação do PRF em defeitos 
intraósseos em associação com enxertos 
mineralizados, demonstraram completa 
neoformação óssea da região (3° molar 
extraído), Panda et al., (2016) obtiveram 
os mesmo resultados em estudos 
recentes em exodontia de 3°s molares 
inclusos quando associado PRF com 
enxerto mineralizado no defeito 
intraósseo recém formado. 
 
Qi Li et al., (2013) em estudo clinico, 
mostraram o uso de PRF como 
membrana em 2 pacientes, em implantes 
colocados logo após extração de incisivo 
central superior (paciente 1) e 2° molar 
inferior (paciente 2), aplicando ROG 
concomitante à colocação dos implantes, 
porém, sem utilizar qualquer tipo de 
enxerto ósseo. Em 2016, Dar et al., 
realizaram estudo clinico, onde 20 
pacientes foram submetidos a 
enucleação cística com idades entre 20 e 
55 anos e realização de ROG com PRF 
sem enxerto nos locais de defeito ósseo, 
em ambos os casos os pacientes não 
apresentaram complicações durante o 
tratamento e foi realizado o 
acompanhamento por imagem durante 6 
meses,  apresentando sucesso na ROG 
dessa forma mostrando a eficiência da 
regeneração na ausência do enxerto 
ósseo. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ROG se faz primordial quando 
há necessidade para restabelecer ganho 
ósseo local, as membranas de PTFE-e e 
PRF, apresentam ótimas propriedades 
positivas, mas também negativas, que 
podem causar interferência na ROG. 
Eleger o material ideal para cada caso é 
imprescindível.  

O PTFE-e é um material 
consolidado que está no mercado há 30 
anos e é uma alternativa segura, porém 
apresenta a necessidade de dois tempos 
cirúrgicos e o custo do material.  

O PRF apresenta bom 
prognóstico, além de iniciar o processo 
de deposição da matriz óssea e de possuir 

menor custo, podendo ser associada com 
outras membranas, todavia é necessário 
maiores pesquisas e estudos sobre essa 
membrana.  
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