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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da membrana colagenosa bovina e a 

porcina, por meio das análises histológica, histométrica e imunoistoquímica 
comparando-a com a eficácia da membrana colágeno porcino no processo de reparo 

de defeitos ósseos críticos em calvária de ratos. Para este estudo foram utilizados 72 

ratos divididos em três grupos: Grupo Coágulo (GC), Grupo Colágeno Bovino (GCB), 

Grupo Colágeno Porcino (GCP) e foram feitas as análises nos períodos de 7, 15, 30 

e 60 dias. Os resultados histológicos demonstraram que o GCP apresentou início de 

neoformação óssea a partir do 70 dia sendo que aos 30 dias de reparo houve o 

preenchimento do defeito cirúrgico tendo o fechamento completo em alguns animais. 

Para o GCB foi pouca atividade de neoformação óssea nos períodos iniciais, sendo 

que a partir dos 30 dias observou-se uma crescente neoformação óssea tendo um 

aumento importante aos 60 dias. Os dados obtidos na análise histométrica revelam 

que aos 30 dias a área de osso neoformado (AON) não teve grande discrepância para 

o GCP em relação ao GCB, mas teve de ambos em relação ao GC, já em 60 dias o 

GCP apresentou maior AON em relação ao GCB. Esses resultados foram 

corroborados pelos resultados da imunoistoquímica. Diante dos resultados obtidos 

conclui-se que, todas as membranas estudadas nesta pesquisa promoveram a ROG. 

 

Palavras-chave: Regeneração óssea, Membranas artificiais, Membranas, Colágeno, 

Implantes dentários, Ratos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effectiveness of the bovine and porcine 

collagenous membrane by means of histological, histometric and 

immunohistochemical analysis comparing it with the efficiency of the porcine collagen 

membrane in the process of repair of critical bone defects in calvaria of rats. For this 

study, 72 rats were divided into three groups: Group Clot (GC), Group Bovine Collagen 

(GCB), Porcine Collagen Group (GCP) and analyzes were performed at 7, 15, 30 and 

60 days. The histological results demonstrated that GCP presented onset of bone 

neoformation from day 7 and at 30 days of repair there was filling of the surgical defect 

and complete closure in some animals. For GCB, there was little activity of bone 

neoformation in the initial periods, and from the 30 days a growing bone neoformation 

was observed, with a significant increase at 60 days. The data obtained in the 

histometric analysis revealed that at 30 days the area of newly formed bone (AON) did 

not have a great discrepancy for GCP in relation to GCB, but had both in relation to 

CG, and in 60 days GCP presented higher AON in relation to GCB. These results were 

corroborated by the results of immunohistochemistry. In view of the obtained results it 

is concluded that, all the membranes studied in this research promoted ROG 

 

Keywords: Bone regeneration, Artificial membranes, Membranes, Collagen, Dental 

implants, Rats.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios tanto da odontologia quanto da medicina  é a 

procura de substitutos ósseos que cumpram as exigências para reconstrução físico-

biológica de defeitos ósseos causados por alterações traumáticas, fisiológicas ou  

razões patológicas(1, 2). 

A regeneração óssea guiada (ROG), é uma técnica empregada para 

facilitar a regeneração óssea, consiste no uso de uma membrana biocompatível 

fazendo o papel de barreira física para evitar que o tecido conjuntivo adjacente invada 

o defeito ósseo, criando assim, espaço favorável para a regeneração óssea(3). Isso 

porque, durante a cicatrização, o tecido epitelial migra rapidamente para a ferida, o 

que torna a regeneração óssea mais difícil(4). Entre as principais propriedades que as 

membranas e/ou barreiras devem ter são: osteopromoção, biocompatibilidade, não 

citotoxicidade e estabilidade mecânica, ou seja, capacidade de manter espaço durante 

o processo de reparo ósseo(5-7). 

Um dos primeiros trabalhos a estudarem esse processo de ROG foi 

descrito por Dahlin et al (1990)(8) que avaliaram o potencial de regeneração óssea por 

meio do uso de membranas em defeitos criados e preenchidos por tecido conjuntivo 

fibroso. Após 12 semanas tal tecido foi removido e os defeitos foram recobertos com 

membranas. Após seis semanas, todos os defeitos estavam preenchidos por tecido 

ósseo. 

Desta forma a membrana é colocada em contato direto com o defeito ósseo 

circundante posicionando o periósteo sobre a mesma. A literatura mostra que certos 

tecidos no interior do organismo possuem potencial biológico para regeneração, 

sempre que exista um ambiente adequado durante a cicatrização(9). As principais 
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indicações do uso das membranas biológicas em processos de ROG são: correção 

de rebordos edêntulos ou defeitos residuais(10); alvéolos após exodontias(11); 

deiscência e fenestrações após colocação de implantes mediatos e imediatos(11). 

Para neoformação óssea ser completa pela ROG, devem existir as 

seguintes condições: fonte de células osteogênicas (osso viável adjacente ao defeito); 

fonte adequada de vascularização; o local da ferida deve permanecer mecanicamente 

estável durante a cicatrização, já que os micro movimentos poderão influenciar no 

tecido a ser formado, deve existir um espaço apropriado entre a membrana e a 

superfície óssea, impedindo o colapso da membrana neste espaço (sendo este 

espaço crítico) e desta forma que este seja preenchido por um coágulo sanguíneo, já 

que nele as células osteogênicas irão se multiplicar; as membranas devem possuir 

propriedades de permeabilidade que permita a difusão de plasma e nutrientes, porém 

não a passagem de células não osteogênicas; biocompatibilidade da membrana; 

proteger a delicada rede vascular durante a organização do coágulo(12). 

Segundo Andrade-Acevedo et al. (2004)(13) os problemas mais 

frequentemente associados à ROG e uso de membranas são: colapso total ou parcial 

da membrana; exposição da membrana por deiscência do tecido mole (infecção local); 

baixo nível de habilidade técnica do profissional. Entre as possibilidades existentes no 

mercado de membranas temos as absorvíveis e não absorvíveis. As primeiras 

membranas para ROG foram as não reabsorvíveis. Elas requeriam uma cirurgia 

subsequente para removê-las e eram frequentemente associadas à exposição, que 

consequentemente arriscava o sucesso clínico(14). Atualmente, o material de 

membrana mais pesquisado e utilizado em procedimentos de ROG é constituído por 

uma estrutura especificamente formada por politetrafluoretileno expandido (e-PTFE), 

que não pode ser quebrada quimicamente em condições fisiológicas. Apesar da alta 
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previsibilidade de regeneração óssea com utilização de membranas de e-PTFE, a 

principal desvantagem é que sua exposição pode causar contaminação bacteriana. A 

reação inflamatória da área pode levar a necessidade de remoção precoce da 

membrana(15). Vários autores têm relatado uma redução na quantidade de osso 

regenerado nessas situações(15-17). 

Com relação as membranas absorvíveis, estas devem sofrer reabsorção e 

degradação macromolecular por meio da associação de hidrólise e degradação 

enzimática, processo que ocorre na presença de enzimas como a fosfatase ácida e 

colagenase. A bioreabsorção requer total eliminação dos produtos da degradação 

sem efeitos residuais locais(18). Estas membranas foram criadas no intuito de eliminar 

um segundo tempo cirúrgico. Além disso, esses biomateriais têm sido alvo de intensa 

investigação. Uma nova geração de membranas constituídas de copolímero de 

poliláctico e poliglicólico e as de ácido poliláctico estão sendo estudadas(14). 

Entre as membranas hoje disponíveis no mercado temos as membranas 

de colágeno que atendem grande parte dos requisitos por serem  biocompatíveis, 

hemostáticas, além de promoverem quimiotaxia para fibroblastos e osteoblastos, e  

serem semi-permeáveis permitindo a transferência de nutrientes(19-24), e significante 

reparação de defeitos intraósseos no periodonto(25) e, quando associadas a vários 

tipos de enxertos ósseos, podem melhorar a eficácia dos mesmos, aumentando a 

capacidade de estimular o reparo dos tecidos periodontais(26-28). 

Dentre as membranas de colágeno existentes no mercado, a que se 

destaca no mercado é a Bio-Gide®, que tem como desvantagem o alto custo. 

Atualmente, busca-se alternativas para auxiliar reparo do tecido ósseo e também 

diminuir o custo para o paciente com biomateriais de alto desempenho e custo 

reduzido(29). 
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A membrana de colágeno bovino Lumina-coat®, é usada para regeneração 

de tecido oral, previne a permeação de tecido mole para dentro do defeito ósseo e 

fornece guia para a formação adequada de osso, tecido mole e o desenvolvimento de 

vasos sanguíneos, vascularizando-se homogeneamente durante o processo de 

cicatrização e levando a uma boa integração da membrana com o tecido adjacente, e 

apresenta um custo reduzido(30). 

Devido à osteopromoção da membrana, seu mecanismo de ação, na 

formação do novo tecido ósseo, apresenta características hidrófilas absorvendo o 

sangue na estrutura e carrega as células proteicas morfogenéticas; capacita a ação 

das células carregadas em sua estrutua para o estímulo da formação de tecido 

calcificado ao redor de suas fibras; após a formação da estrutura calcificada no local 

do sítio do defeito ósseo original, suas fibras passam a compor o tecido vivo 

neoformado(31). 
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6 CONCLUSÃO 
 

Dentro da metodologia empregada foi possível concluir que as membranas 

estudadas nesta pesquisa promoveram ROG em defeitos críticos em calotas de ratos. 
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