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O objetivo deste estudo foi comparar dois trabalhos que avaliaram as alterações 
clínicas e histológicas ocorridas ao redor da mucosa alveolar sobre implantes que 
foram submetidos a enxertia de matriz colágena 3D de origem xenógena no 
momento da implantação (teste 1) e avaliar as mesmas alterações ocorridas ao 
redor da mucosa alveolar sobre implantes que foram submetidos a enxertia de 
membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e leucócitos (teste 2).  Foram 
selecionados 10 participantes sistemicamente saudáveis que foram submetidos a 
cirurgia de instalação de implantes com a associação de matriz colágena na região 
do implante (n=16 implantes) e  também foram selecionados 10 participantes 
sistemicamente saudáveis que foram submetidos a cirurgia de instalação de 
implantes com a associação de Previamente a instalação dos implantes com a 
associação de membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e leucócitos na 
região do implante(n=20), os indivíduos foram submetidos a um exame clínico para 
coleta de informações sobre: a largura da mucosa queratinizada na região de 
instalação do implante (LMC) e medida a espessura da mucosa queratinizada (EMC) 
na região de eleição para instalação dos implantes dentais. Posteriormente, os 
implantes dentais foram instalados conforme normas descritas pelo fabricante e os 
enxertos foram posicionados na crista óssea e posteriormente as bordas do retalho 
foram reaproximadas e suturadas. Aos trinta e sessenta dias após a instalação dos 
implantes, os participantes foram submetidos a novo exame clínico de espessura e 
largura da mucosa queratinizada e a cirurgia para reabertura dos implantes e 
instalação do cicatrizador foi realizada, conforme orientação do fabricante. 
Observou-se um aumento significativo na espessura tecidual entre o início do estudo 
e 30 e 60 dias pós-cirurgia na região vestibular (EV) de instalação dos implantes 
(p=0.00) em ambos os trabalhos. Também observamos um aumento de 
aproximadamente 2,3 mm ( para a região enxertada com matriz colágena 3D e para 
a região enxertada com membrana de L-PRF respectivamente) na espessura do 
tecido gengival na região de crista óssea (EC) aos 30 dias, sendo que este ganho 
permaneceu em aproximadamente 2,0 mm aos 60 dias pós-cirurgia (p=0.00). As 
análises dos cortes histológicos demonstram não haver remanescente da membrana 
de colágeno aos 30 e 60 dias pós-cirurgia. Não foram observadas diferenças 
estatísticas nas analises histométricas de espessura de tecido epitelial, tamanho da 
biópsia, espessura da camada córnea e da quantidade de infiltrado inflamatório. Em 
conclusão, A membrana de L-PRF e a matriz colágena 3D promoveram um ganho 
de espessura tecidual na região da crista óssea 30 e 60 dias pós-cirurgia. Do ponto 
de vista histológico, o padrão de reparo apresenta-se altamente desorganizado aos 
30 dias, porem a matriz colágena apresenta um padrão de reparo melhor organizado 
aos 60 dias.    

 

Palavras-chave:	implantes	dentários,	tecido	queratinizada,	tecido	peri-implante,	peri-implantite.	
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The aim of this study was to compare two studies that evaluated the clinical and 
histological changes that occurred around the alveolar mucosa on implants that 
underwent 3D collagen matrix grafting of xenogenous origin at the time of 
implantation (research 1) and evaluate the same changes that occurred during 
around the alveolar mucosa on implants that underwent autologous fibrin membrane 
grafting rich in platelets and leukocytes (research 2). 10 systemically healthy 
participants were selected who underwent implant installation surgery with the 
association of collagen matrix in the implant region (n = 16 implants) and also 10 
systemically healthy participants who underwent implant installation surgery with the 
association of Before implant installation with the association of autologous fibrin 
membrane rich in platelets and leukocytes in the region of the implant (n = 20), 
individuals underwent a clinical examination to collect information on: the width of the 
keratinized mucosa in the region of installation of the implant (LMC) and the 
thickness of the keratinized mucosa (EMC) in the region of choice for installation of 
dental implants is measured. Subsequently, dental implants were installed according 
to standards described by the manufacturer and the grafts were positioned on the 
bone crest and later the flap edges were re-approximated and sutured. At thirty and 
sixty days after the installation of the implants, the participants underwent a new 
clinical examination of the thickness and width of the keratinized mucosa and surgery 
to reopen the implants and install the healing device was performed, as instructed by 
the manufacturer. There was a significant increase in tissue thickness between the 
beginning of the study and 30 and 60 days after surgery in the vestibular region (EV) 
of implant placement (p = 0.00) in both studies. We also observed an increase of 
approximately 2.3 mm (for the region grafted with 3D collagen matrix and for the 
region grafted with L-PRF membrane respectively) in the thickness of the gingival 
tissue in the bone crest (EC) region at 30 days, being that this gain remained at 
approximately 2.0 mm at 60 days post-surgery (p = 0.00). Analyzes of histological 
sections show that there is no remnant of the collagen membrane at 30 and 60 days 
after surgery. No statistical differences were observed in histometric analyzes of 
epithelial tissue thickness, biopsy size, corneal layer thickness and the amount of 
inflammatory infiltrate. In conclusion, the L-PRF membrane and the 3D collagen 
matrix promoted a gain in tissue thickness in the region of the bone crest 30 and 60 
days after surgery. From a histological point of view, the repair pattern is highly 
disorganized at 30 days, but the collagen matrix shows a better organized repair 
pattern at 60 days 

 

Keywords: dental implants, keratinized tissue, peri-implant tissues, peri-implantitis. 
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Quando se pensa em reabilitação oral envolvendo um ou mais elementos 

dentais ausentes, pensa-se em implantes osseointegráveis. O conceito e 

consolidação da osseointegracão foi apresentado ao mundo em 1981 pelo professor 

Bränemark e equipe (ADELL et al.1981), que consiste em uma conexão direta , 

estrutural e funcional entre tecido ósseo organizado e a superfície de um parafuso 

de titânio  capaz de receber carga funcional (BRÄNEMARK, 1983) . 

Primeiramente visava-se a reabilitação em mandíbulas edentulas  

substituindo as próteses totais pelo então chamado protocolo Bränemark, 

resolvendo problemas de retenção e estabilidade existentes nas próteses totais 

convencionais em mandíbula. Logo em seguida, observando o sucesso de tais 

reabilitações, transpuseram essa ideia para a maxila e espaços desdentados  vazios 

e/ou unitários (MARGONAR et al. 2010). 

Assim sendo, os implantes osseintegraveis tornaram-se uma alternativa viável 

para pacientes que necessitassem de algum tipo de prótese devido à perda de um 

ou mais elementos dentais, melhorando a função mastigatória, auto estima e 

qualidade de vida do paciente (Bahat, 2000). 

Com tal melhoria no processo de reabilitação e o aumento do leque de 

resoluções protéticas frente as ausências dentarias, o desenvolvimento de novos 

materiais  e também o crescente conhecimento da biologia periodontal e peri-

implantar forneceram meios para que se pudessem imitar as características 

anatômicas e estéticas do elemento dental ausente.(ZELTENER et al. 2017). 

Tais conquistas levam a uma outra forma de verificar o sucesso nas 

reabilitações. O fator estético tornou-se um componente importante quando 

pensamos em resultado final de uma reabilitação com implantes  (BUSER, 2004). 

De acordo com JOLY et al, 2010, embora a taxa de sucesso dos implantes 

osseointegrados seja mensurada pela estabilidade da osseointegração e de sua 

restauração protética, o quesito estético deve ser adicionando atualmente aos 

parâmetros de sucesso clínico nos procedimentos restauradores. 

Na busca pela excelência na reabilitação, faz-se necessária a devolução de 

qualidade de tecidos moles que também foram perdidos. Apesar da presença de 

tecido queratinizado não ser um fator de sobrevivência dos implantes dentais  

(ADELL 1981), a ausência deste tecido ao redor tanto de implantes quando em 

elementos dentais além de ser desfavorável para se obter uma estética ideal, está 



	

	

11	

relacionada ao aumento do acúmulo de biofilme e da inflamação tecidual, desta 

forma diminuído a sobrevivência dos mesmos (Chung et al., 2006).   

Sabe-se também que um tecido peri-implantar com um biótipo fino esta 

associado a possíveis recessões marginais, desta forma podendo gerar uma 

descoloração do tecido, comprometendo a estética ( THOMA et al., 2016). De 

acordo com SCHNEIDER et al., 2011 e AKCALI et al., 2016, o enxerto de tecido 

mole contribui em um aumento de mais de 40% no volume final na região peri-

implantar, melhora na estética e pode contribuir para a manutenção dos níveis 

ósseos ao redor dos implantes. Sendo assim a manipulação de tecidos moles ao 

redor de implantes, seja aumentando o espessamento gengival pré-protético, 

promovendo a formação de papilas, assim como formação de tecido queratinizado, 

se tornou uma manobra importante para obtenção de sucesso na reabilitação com 

implantes. (FISHER et al., 2014) .  

O tecido considerado padrão-ouro para enxertia de tecidos moles é o tecido 

conjuntivo subepitelial removido do palato. Devido aos riscos, necessidade de um 

segundo leito cirúrgico, dificuldade de obtenção e à morbidade causada por uma 

segunda área cirúrgica (GRIFFIN ,2006; KIM, 1997) outras técnicas para 

reestabelecer estes tecidos perdidos veem sendo desenvolvidos (Wehrhan et al., 

2013). Desta forma, a fim de evitar a morbidade associada ao paciente, substitutos 

do enxerto subepitelial vem sendo propostos, sendo a matriz de colágeno 3D de 

origem porcina (SANZ et al., 2009) e a membrana autóloga de fibrina rica em 

plaquetas e leucócitos (L-PRF) algumas opções (CHOUKROUN et al., 2006). 

 

1.1- Matriz colágena tridimensional derivada da derme porcina 
 

A pele porcina começou a ser utilizada nos procedimentos reconstrutivos no 

início da década de 60, principalmente em tratamentos de queimaduras (Becker, 

1998). Atualmente, dentre os enxertos não autógenos, o heterólogo é o mais 

utilizado e tem sido investigado como uma rica fonte de colágeno com grande 

potencial para ser utilizada como biomaterial devido a sua inerente 

biocompatibilidade, resistência mecânica e baixa imunogenicidade (Becker 1998; 

Adedeji et al., 2002). Algumas matrizes colágenas estão disponíveis no mercado 

odontológico, sendo as principais o Mucograft® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 

Switzerland) e também o Mucoderm® (Botiss Biomaterials, Berlin, Germany). 
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Mucoderm® (MD) é uma matriz colágena acelular que oferece uma alternativa ao 

enxerto de tecido mole autógeno. É derivado da derme porcina que passa por um 

processo de purificação de vários passos, que remove todas as proteínas não 

colágenas e células com potencial imunogênico, bactérias e vírus. O processo 

resulta em uma matriz tridimensional estável, composta principalmente de colágeno 

tipo I e III com uma estrutura de colágeno natural que se assemelha ao tecido 

conjuntivo humano. Esta membrana apresenta uma grande porosidade e uma 

estrutura de colágeno formando um excelente arcabouço para penetração de vasos 

sanguíneos e células portanto levando a uma rápida revascularização e integração 

tecidual. Atraído pelos sinais de migração e proliferação de células endoteliais, 

vasos sanguíneos do tecido circundante crescem dentro da matriz. Ao mesmo 

tempo, fibroblastos aderem e se espalham dentro da matriz. A degradação 

simultânea da matriz e a produção de colágeno pela adesão dos fibroblastos permite 

a completa substituição da Mucoderm®.   

De acordo com Sanz et al., em 2009, o mecanismo de ação da matriz 

colágena consiste num arcabouço que permite o crescimento e re-população de 

fibroblastos, vasos sanguíneos e epitélio dos tecidos vizinhos, se transformando 

eventualmente em tecido queratinizado.  

 Vários trabalhos começaram a ser realizados para verificar e comparar 

o índice de sucesso das matrizes de colágeno de origem suína e o enxerto de tecido 

mole autógeno, tanto para recobrir recessões quanto para aumento de tecido 

queratinizado, em dentes e implantes dentais. Sanz et al. (2009) realizaram um 

estudo para verificar a eficácia de uma matriz de colágeno, Mucograft® (MG), no 

aumento de tecido queratinizado, resultados estéticos e morbidade pós-operatória 

comparado ao enxerto gengival livre. Foram selecionados 20 pacientes nesse 

estudo clínico controlado longitudinal paralelo, sendo separados em 2 grupos onde 

no grupo teste utilizou-se a membrana e no grupo controle ETGL (enxerto de tecido 

gengival livre). Houve um aumento significante da média do volume do tecido 

queratinizado sendo que, antes da cirurgia, era de 0,2mm (± 0,42) no grupo controle 

e 0,4 mm (± 0,51) no grupo teste e, após 30 dias a média foi de 3,1 mm (± 0,8) e 2,8 

mm (± 1,0) respectivamente. Entre 30 e 180 dias houve uma contração da área 

enxertada, porém a diferença da espessura do tecido queratinizado não foi 

estatisticamente significante. Após 6 meses o grupo ETGL obteve uma média de 2,6 

(± 0,9) mm e o grupo da matriz colágena de 2,5 (± 0,9) mm. Verificaram que a maior 
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contração do enxerto ocorreu no primeiro mês de cicatrização nos dois grupos (60% 

no ETGL e 67% no MG). Houve uma diferença significativa em relação à morbidade, 

avaliando a dor de forma subjetiva e em relação ao uso de analgésico e 

antiinflamatórios. Concluíram que o uso de matriz colágena tridimensional quando 

usada como enxerto aumenta a mucosa queratinizada e é tão previsível e efetiva 

quanto o EGTL, porém com menor morbidade. 

 Em 2010, McGuire & Scheyer, realizaram um estudo controlado 

randomizado de boca dividida para avaliar a eficácia de uma matriz de colágeno 

(Mucograft®) comparada ao ETGL em recessões gengivais em dentes naturais 

associado à técnica de reposicionamento coronal do retalho. 25 pacientes 

receberem ambos tratamentos e foram avaliados após 6 meses e um ano. Após 

anestesia, a porção exposta da raiz foi preparada utilizando cinzéis, curetas e brocas 

à medida da necessidade e a raiz era condicionada com EDTA 24% por 2 minutos e 

lavada com solução salina. Após esse preparo foi realizada uma incisão sulcular 

para se obter um retalho dividido. Incisões relaxantes também foram realizadas e a 

porção da papila foi desepitelizada para reposicionar o retalho. A membrana de 

colágeno era cortada e hidratada antes de ser suturada na região papilar e, logo em 

seguida, o retalho era reposicionado. O TGL era removido do lado oposto ao 

receptor e suturado da mesma maneira que o MC. Após 6 meses MC apresentou 

uma média de recobrimento radicular de 83,5% comparado a 97% do ETGL e, após 

um ano, 88,5% versus 99,3%, respectivamente. Estatisticamente, os resultados são 

diferentes, mas fazendo um balanço com os resultados subjetivos da pesquisa, MC 

mostra-se uma alternativa interessante ao uso do ETGL. Em relação ao ganho de 

gengiva queratinizada, o grupo teste o grupo teste obteve 1,34mm e o controle 

1,26mm de ganho, não havendo diferença estatística. Após avaliarem os resultados 

subjetivos de dor ou desconforto e estética, concluíram que a MC se mostrou uma 

boa alternativa não apenas por causar menor morbidade, mas também pela 

coloração e textura equivalente ao EGTL.  

 Herford et al. 2010, realizaram um trabalho para avaliar se uma matriz de 

colágeno suína teria potencial para ajudar como enxerto em defeitos de tecido mole. 

Selecionaram 30 pacientes que necessitavam ou de aumento de tecido mole ou 

cobrir alguma ferida. Foi realizado um retalho dividido, removido fibras musculares 

aderidas fazendo um aumento da profundidade do sulco e, a área desnuda foi 

coberta pela membrana Mucograft® e suturada com fio 5.0. Os pacientes foram 
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avaliados 3 e 10 dias após a cirurgia e 2, 3, 4 e 8 semanas. Verificaram que o 

material biodegrada entre 3 e 10 semanas, a reepitelização ocorre entre 4 e 8 

semanas e a contração do material é de 14% em média (entre 5 e 20%). Concluíram 

que o Mucograft® mostrou-se ser um material cirúrgico biocompatível tornando-se 

uma alternativa ao transplante autógeno levando-se em conta a contração da ferida, 

o reestabelecimento da mucosa em espessura e o aumento da área queratinizada e 

não queratinizada da mucosa. 

Foi realizado um caso clínico onde extraíram o elemento 36 e, para preservar 

o alvéolo, utilizaram osso cortical mineralizado seco congelado junto com plasma 

rico em fatores de crescimento e cobriram com uma membrana de colágeno. Após 

12 meses instalaram o implante e colocaram uma membrana de colágeno suína 

(Mucograft®) sob o retalho.  Após 10 semanas, realizaram duas biópsias, uma da 

região operada e outra em uma região que não havia sido operada. Verificaram, 

através de análise histológica um epitélio escamoso e lâmina própria normais. 

Verificaram também um crescimento de tecido dentro da matriz colágena 

aparentemente normal sem células inflamatórias (linfócitos ou macrófagos) na área 

enxertada além da presença de vasos sanguíneos crescendo dentro da matriz 

(MANDELARIS et al., 2011) 

Um estudo clínico randomizado controlado foi realizado por Lorenzo et al. 

(2012) para avaliar a eficácia de uma matriz colágena xenógena (Mucograft®) no 

aumento do tecido queratinizado ao redor de implantes com restaurações protéticas 

comparada ao tratamento standard (ETGL), enxerto de conjuntivo. Foram 

selecionados 24 pacientes que apresentassem ao menos uma região com 1 mm ou 

menos de tecido queratinizado. Foi realizado retalho dividido e o epitélio era ou 

removido ou suturado apicalmente, deixando uma área desepitelizada e sem adesão 

muscular. Os pacientes retornaram em 1, 3 e 6 meses após a cirurgia para 

acompanhamento. Após 30 dias houve um aumento significativo nos dois grupos, 

mas, entre eles, não houve diferença. No período de 90 dias, houve uma diminuição 

de tecido queratinizado em ambos os grupos, que se manteve estável após 180 

dias.  O resultado desse estudo mostrou que o uso da membrana de colágeno 

xenógena quando usada como substituto de tecido conjuntivo aumenta a quantidade 

de tecido queratinizado ao redor de implantes dentais e é tão efetivo e previsível 

quanto o enxerto autógeno de de tecido conjuntivo. 
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Em um outro estudo, porém utilizando porcos, Rocchietta et al., em 2012, 

realizaram um trabalho onde utilizaram 9 porcos divididos em 3 grupos e cada um 

recebeu 4 matrizes colágenas, sendo duas para maxila e duas para mandíbula. Os 

porcos do grupo A tiveram o epitélio posicionado apicalmente e a membrana 

suturada sobre o conjuntivo, ficando exposta ao meio bucal. O grupo B, foi realizado 

um retalho parcial trapezoidal, instalada a matriz, reposicionado o retalho e realizada 

a sutura. No grupo C, foi realizado um retalho total trapezoidal, instalada a 

membrana e suturado. Os animais foram sacrificados com 7, 15 e 30 dias. 

Histologicamente, após 7 dias, o grupo A, apresentou uma área de tecido 

queratinizado, demonstrando descontinuidade do epitélio oral. A matriz não pode ser 

detectada claramente. Após 15 dias, a ferida parecia estar completamente 

cicatrizada com o crescimento do epitélio queratinizado e não foi possível detectar a 

matriz. Em 30 dias a área estava cicatrizada com epitélio queratinizado sem reação 

inflamatória. Os modelos B e C apresentaram resultados similares. A matriz estava 

em posição no sétimo dia, perfeitamente visível, sendo possível distinguir as duas 

camadas. Em 15 dias, a maior parte da matriz colágena estava presente. Em 30 

dias, completa reabsorção do material com presença de fibras colágenas. 

Concluíram que a matriz colágena possui uma ótima integração em 30 dias de pós-

operatório em tecidos moles em modelo animal. 

 Nesse trabalho de 2012, Cardaropoli et al., compararam a o tratamento 

cirúrgico de recessões gengivais classe I ou II de Miller em 18 pacientes, em um 

total de 22 sítios operados, por duas técnicas diferentes onde, o grupo controle seria 

ETGL+ retalho posicionado coronalmente (RPC) e o grupo teste MC+RPC. O grupo 

teste utilizou uma membrana de colágeno puro, extraída de suínos, processada para 

remoção de todos elementos celulares, seca e congelada, esterilizada por raios 

gama para reduzir a chance de qualquer reação imunológica. É uma membrana de 

duas camadas, composta de colágenos tipo I e III de aproximadamente 3mm. A 

parte densa, que fica externamente, tem a função de proteger a ferida cirúrgica 

enquanto a mais porosa permite a integração com o tecido. As medidas clínicas 

foram realizadas utilizando uma sonda periodontal antes da cirurgia e 12 meses 

após. Foram mensurados: tamanho da recessão, profundidade de sondagem, nível 

clínico de inserção e gengiva queratinizada. Na cirurgia, realizaram um retalho 

duplo, sendo total no começo e depois dividido, relaxante apenas nos dentes em 

questão e desepitelização da papila para acomodação do retalho e suturas. A 
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porcentagem de recobrimento das recessões foi de 94,32%+11,68% para o grupo 

teste e 96,97% + 6,74% para o controle. A profundidade de sondagem e o nível 

clínico de inserção apresentaram uma estabilidade e ganho significantes nos dois 

grupos, podendo estar relacionada a uma nova inserção na raiz. Houve aumento de 

gengiva queratinizada de 1,23 e 1,27mm após os 12 meses nos grupos teste e 

controle, respectivamente, podendo relacionar com a maturação após a cicatrização 

e com o fato da união muco-gengival tender a se posicionar na sua posição 

determinada geneticamente. Os autores concluíram que o uso de MC junto com o 

posicionamento coronal do retalho é um procedimento que pode ser utilizado para 

tratamento de recessões classe I e II de Miller sendo tão efetiva e previsível quanto 

o EGTL, porém sem utilizar uma área doadora. 

 Rothamel et al. (2014), por meio de um estudo em animais, observou 

que após apenas duas semanas o Mucoderm® apresenta uma grande presença de 

vasos sanguíneos assim como uma cicatrização sem inflamação com invasão de 

células superficiais. Observaram também que nas quatro a oito semanas seguintes, 

uma degradação contínua e um crescimento homogêneo da distribuição de células 

pode ser observado. Após 8 semanas, 20% do volume original da matriz está 

disponível como arcabouço para a formação e reorganização do tecido conjuntivo.  

Nocini et al. (2014) relataram que de acordo com o fabricante, Mucoderm® é 

uma matriz de tecido colágeno tridimensional derivado da derme suína que passa 

por um múltiplo processo de limpeza que remove todo o potencial de rejeição dos 

componentes do tecido da derme. Isso resulta em uma matriz tridimensional 

formada de colágeno tipo I e III e elastano. Mucoderm® suporta revascularização e 

integração do tecido mole e é uma alternativa válida para pacientes que necessitam 

de enxerto gengival. Após instalação, o sangue do paciente infiltra na membrana, 

trazendo células hospedeiras para a superfície do enxerto iniciando o processo de 

revascularização. Mucoderm® é feita de fibras colágenas dispostas como uma 

malha solta com uma estrutura rarefeita que permite a colonização por fibroblastos. 

Isso atua como um guia seletivo para queratócitos e serve também como proteção 

para o tecido conjuntivo. Além disso, ele age como um mantenedor de espaço 

permitindo o aumento da formação de uma mucosa mastigatória mais espessa. 

Nesse estudo foi realizado uma osteotomia LeFort I e após 10 meses uma completa 

reabilitação da maxila utilizando 8 implantes. Três meses após a instalação dos 

implantes foi realizado um aprofundamento do sulco e um grande debridamento da 
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musculatura. Foram instalados cicatrizadores, feito um retalho palatino posicionado 

apicalmente e utilizadas 3 membranas de Mucoderm no palato. A membrana ficou 

completamente exposta por palatino e suturada, mantendo-se estável. Após 9 dias a 

membrana não era clinicamente visível. Apresentava uma cor rosa-avermelhada 

semelhante a um tecido de granulação altamente vascularizado. Após 14 dias a 

cicatrização estava quase completa, com algumas áreas esparsas de 

remanescentes da membrana, e algumas suturas foram removidas. Em 30 dias, o 

tecido do palato estava completamente regenerado clinicamente. Após 2 meses, 

apresentou uma mucosa queratinizada rosa e quase todos os implantes estavam 

visíveis.  Os autores concluíram que a combinação de um reposicionamento apical 

do tecido do palato e instalação da Mucoderm® na instalação do cicatrizador 

demonstra uma cicatrização excelente e um aumento considerável do tecido 

queratinizado, manutenção de tecidos duros e moles ao redor dos implantes e uma 

cor muito boa. Relataram como vantagens o uso da Mucoderm® menor tempo de 

cirurgia, menor sangramento no trans e pós cirúrgico, quantidade ilimitada do 

produto, menor morbidade e ótima resposta biológica levando a uma qualidade e 

quantidade satisfatória de tecido queratinizado. 

Fischer et al. em 2014 realizaram um trabalho onde compararam dois 

materiais de enxertia para ganho de volume em tecido mole. Um era uma matriz 

dérmica acelular (Derma® – Tecnoss) de origem suína processada usando um 

tratamento físico – químico – enzimático a baixa temperatura. O outro era uma 

matriz colágena de duas camadas de origem suína (Mucograft®), composta de 

colágenos tipo I e III obtida através de um processo padronizado controlado. Uma 

das camadas é fina, compacta e baixa porosidade. A outra camada é uma esponja 

tridimensional porosa. Foram realizados três casos clínicos, sendo que em dois, 

implantes unitários, utilizaram o Derma® na fase de instalação dos cicatrizadores, 

deixando a membrana coberta por tecido mole. No outro caso, o Mucograft® foi 

utilizado na região anterior para ganho de tecido queratinizado para confecção de 

uma peça fixa, com pôntico nos centrais. Devido ao grande defeito, foram utilizadas 

duas membranas, sendo que a parte crestal ficou exposta ao meio. Após 10 dias a 

matriz colágena não era mais visível, mas o volume foi mantido e o ganho de 

mucosa queratinizada era evidente. As amostras foram submetidas a uma análise 

por microscópio de varredura e observaram que nos casos unitários, onde foi usado 

a Derma®, a espessura era de 0,8mm e a superfície parecia densa e irregular com 
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poros muito pequenos. A camada superficial do Mucograft® revelou uma superfície 

lisa, homogênia e sem poros. A parte inferior também se mostrou bem homogênea, 

porém com mais invaginações ou poros. Com uma alta magnificação é possível 

verificar fibras colágenas interlaçadas, que parecem comprimidas, sem nenhum gap. 

A camada porosa do Mucograft® permite uma rápida migração celular, rápida 

vascularização e também uma rápida cicatrização, visível após 10 dias. Concluíram 

que o Derma® é recomendado para aumento de volume e necessita estar 

completamente coberto devido à sua estrutura densa. Ao contrário, o Mucograft® 

pode ficar exporto com o intuito de ganho de mucosa queratinizada ao redor dos 

implantes e dentes. Porém, a contração do material, especialmente quando exposto 

parece ser a maior desvantagem. 

Um estudo clínico randomizado controlado foi realizado por Froum et al. 

(2015) para avaliar a eficácia do Mucograft® no aumento da espessura e volume de 

tecido queratinizado quando utilizada no momento da instalação do implante em 

pacientes com defeito de KT ou fino. Foram divididos em dois grupos, sendo que o 

primeiro recebeu a membrana de colágeno suína MG na instalação do implante e o 

outro grupo não teve nenhum material utilizado. Na cirurgia foi realizada a incisão na 

crista e descolamento total do retalho e, quando era possível cobrir a membrana, 

incisões no periósteo eram realizadas. A membrana era recortada para contornar o 

cicatrizador e ficar de 2 a 3mm para mesial, distal e vestibularmente. Após as 

mensurações e análise estatística dos dados, verificaram que não houve diferença 

significativa entre os dois grupos em relação ao aumento de volume e espessura, 

alteração de cor, textura, contorno, dor. Em relação ao aumento de mucosa 

queratinizada, houve diferença significativa entre os dois grupos, tento um aumento 

no grupo que utilizou o enxerto, após 3 meses. 

Barbeck et al., (2015) publicaram um trabalho onde compararam a reação 

tecidual utilizando duas diferentes membranas de colágeno derivados da derme de 

suínos. Foram utilizados 40 ratos, divididos em 2 grupos de 16 (MucodermÒ e 

CollprotectÒ, Bottis Biomaterials, Berlin, Germany) e um grupo controle com 8 

animais. As reações teciduais foram avaliadas nos dias 3, 10, 15 e 30 após 

implantação. Células uninucleadas foram encontradas na superfície após o terceiro 

dia. No décimo dia ouve um aumento dessas células e uma progressão de 

penetração de células para dentro da membrana. Após 15 dias ainda havia presença 

apenas de células uninucleadas com uma progressão lenta e continua em direção à 
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região central da membrana. No dia 30 havia uma combinação de células gigantes 

uni e multinucleadas, sendo que as unicelulares penetravam mais profundamente.  

Nesse momento as fibras estavam embebidas de tecido vascularizado e a matriz 

ainda era detectável. Na análise histomorfométrica ao terceiro dia, a membrana 

apresentou uma espessura média de 1889,92 ± 112,27 e, até 30º dia, não havia 

diferença entre os dias avaliados (media de 90,79%). As medidas 

histomorfométricas da densidade de vasos mostraram que após três, 10 e 15 dias 

não havia presença de vasos enquanto no grupo controle havia presença de 

0,69±0,22 mm², 1,19±0.54 mm² e 1,29±0,31mm². Aos 30 dias houve um aumento 

significativo (3,16±0,77mm²) na vascularização. As presenças de células gigantes 

multinucleadas entre as fibras do material agem como moléculas que induzem a 

vascularização e contribuem para a criação de tecido de granulação e estão 

envolvidas no processo de degradação do material. 

Em 2016, Schimitt et al., realizaram um trabalho com acompanhamento de 10 

meses utilizando 8 cães beagles em um modelo de boca divida. O objetivo foi avaliar 

uma matriz de colágeno 3D de origem suína (Mucoderm®) comparada com o 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, conhecido como padrão ouro. Cada animal 

recebeu tanto o enxerto conjuntivo, retirado do palato (grupo controle) quanto a 

membrana do outro lado (grupo teste). A espessura do tecido era medida com o 

auxilio de uma sonda perfurando o tecido mole até o osso. Na cirurgia era feita uma 

incisão vertical para inserção tanto do TGL quanto do MD através da técnica de 

tunelização. Antes e após a cirurgia, foram realizadas moldagens, assim como após 

1, 3 e 10 meses. Os moldes foram escaneados e as imagens foram comparadas. As 

mensurações foram avaliadas de acordo com: média da distância integrada (mm³), a 

média da distância máxima e a média da distancia média. O ganho de volume logo 

após a cirurgia foi muito maior no MD que no TGL. A integração dos dois enxertos 

está associada à alta contração do material, principalmente no primeiro mês e, após 

3 meses, as dimensões se tornaram estáveis nos dois grupos, resultando num 

ganho máximo médio de espessura de 0,66 ± 0,37mm no TGL e de 0.79 + 0,37 no 

grupo da MD após 10 meses. Após a degradação e integração do biomaterial ocorre 

a substituição da matriz por tecido conjuntivo neoformado. A degradação leva a uma 

perda significativa de volume. Concluíram que os resultados indicam que o aumento 

de volume obtido pelo uso da membrana MD não é estatisticamente inferior ao 

conseguido pelo uso do TGL, chamado de padrão ouro, após 10 meses. A contração 
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do enxerto, que parece estar associada ao processo de cicatrização após o enxerto 

do tecido mole, deve ser considerada na parte clínica. 

No trabalho mais atual, Zeltner et al. (2017) realizaram um estudo 

randomizado controlado com 20 pacientes submetidos a aumento de tecido mole 

utilizando tecido subeptelial ou matriz de colágeno (Mucograft®) para avaliar se o 

uso da membrana resulta em aumento de volume de tecido mole em relação ao 

tecido conjuntivo em um período de até 90 dias. Era realizado um retalho total e o 

material era instalado no leito, sendo fixado através de suturas. Remoção dos 

pontos ocorria após 7-10 dias. No início do estudo (dia da cirurgia), 30 e 90 dias, 

foram realizadas moldagens da região que operada. Os modelos eram escaneados, 

digitalizados e transformados em arquivos STL para serem analisados. Verificaram 

que o volume linear do tecido mole na crista e por vestibular aumentaram 

significativamente em ambas modalidades de tratamento. O aumento foi maior na 

região vestibular que na crista. O volume linear do tecido diminuiu significativamente 

entre 30 dias e 90 dias. A matriz colágena resultou em um aumento linear de volume 

que não foi inferior aos resultados obtidos com o enxerto de tecido gengival livre. 

Como a largura do tecido queratinizado ao redor do implante e a espessura 

do tecido pode ter um impacto na estabilidade do tecido peri-implantar, a utilização 

de enxertos se faz necessária para diminuir esse problema. A utilização da matriz 

colágena com essa finalidade é tida como uma importante alternativa ao uso do 

enxerto autógeno retirado do palato. Neste trabalho buscamos comprovar a eficácia 

do Mucoderm® no aumento do volume do tecido gengival e seu comportamento 

através da histologia.  

 

1.2- L-PRF- membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e 
leucócitos 

  

A expressão conhecida como “engenharia de tecidos” surgiu, quando 

começou-se a construção laboratorial de dispositivos que visam facilitar a 

regeneração de determinados tecidos. Geralmente combinam-se três elementos-

chaves: matriz (scaffolds - estruturas tridimensionais que serve, de suporte ao 

crescimento celular); moléculas de sinalização (como os fatores de crescimento) e 

células (e.g., osteoblastos, fibroblastos, ou outras populações adequadas à 

regeneração do tecido lesado) (SUNITHA, 2008). Todos estes agentes trabalham 
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em sinergia durante o processo de reparação e/ou regeneração, e muitos produtos 

tentam adaptar-se a esses mecanismos naturais, a fim de melhorar a cicatrização de 

um local cirúrgico.  De acordo com Agrawal et al. (2014), o início da cura de 

qualquer ferimento é realizado pela formação de coágulos e inflamação, seguido por 

uma fase proliferativa, que compreende de epitelização, angiogênese, formação de 

tecido de granulação, deposição de colágeno e, finalmente, maturação do colágeno 

e contração. 

Com isso, surgiram os concentrados de plaquetas, como mais uma opção de 

tratamento.  Marx et al. (1998) denominaram pela primeira vez o plasma rico em 

plaquetas – PRP e ofereceram o conceito de fator de crescimento, após realizarem 

um estudo comparando a cicatrização de 38 enxertos, obtidos da crista ilíaca para 

reconstruções mandibulares, sendo que em metade deles acrescentou o PRP. O 

PRP foi obtido através da coleta de sangue com anticoagulante, centrifugada em 2 

passos e induzida usando cloreto de cálcio e trombina bovina. Foi demonstrada, por 

meio de análise histoquímicas, a presença de fatores de crescimento como PDGF 

(Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas), TGFB-2 (Fator de crescimento 

transformador Beta) nos concentrados de plaquetas. A concentração de plaquetas 

foi 338% maior que no sangue circulante. Foi detectada a presença de receptores 

nas células do enxerto, que responderam aos fatores de crescimento. A maturação 

óssea nos enxertos com PRP foi 1,62 a 2,16 maior que no grupo controle e a 

densidade foi de 55,1% no grupo controle e 74,0% no grupo teste em 6 meses. Os 

concentrados de plaquetas, segundo Marx et al. (1998), são preparações autólogas, 

portanto, eliminam o risco de transmissão de doenças e reações imunológicas, sem 

risco de infecção e podem trazer benefícios ao paciente (ANITUA, 1999). 

Estas substâncias transformam a cicatrização um processo mais rápido e 

eficiente, beneficiando a integração de enxertos, sejam eles ósseos, cutâneos, 

cartilaginosos ou de células de gordura.  O plasma rico em plaquetas (PRP) dispõe 

de proteínas como a fibrina, fibronectina e vitronectina, que promovem a 

osteocondução através de sua ação na adesão celular, além da própria ação do 

TGFβ e do PDGF na estimulação dos osteoclastos, aperfeiçoando a qualidade dos 

resultados obtidos nos enxertos ósseos (VENDRAMI et al., 2006). 

Choukroun em 2001, apresentou ao mercado, através de um estudo a fibrina 

rica em plaquetas (L-PRF), desde então, tem sido proposto o uso deste biomaterial 

extraído do sangue do próprio paciente como uma barreira mecânica e um 
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estimulador biológico que modula a remodelação óssea e tecidual proporcionando 

melhor qualidade ao novo tecido formado.  O L-PRF é a segunda geração de 

concentrado de plasma e consiste em um concentrado de fibrina utilizado para 

aceleração cicatricial dos tecidos moles e duros através da estimulação de uma 

maior angiogênese e proteção da ferida cirúrgica com a liberação de citocinas e 

leucócitos. Este biomaterial possui a qualidade de ser totalmente natural pois 

diferente do plasma rico em plaquetas não é associado nem um tipo de reação 

química (DOHAN et al., 2006; CHOUKROUN et al., 2006). As plaquetas possuem 

uma vida útil de 10 dias em média e durante este período secretam grânulos que 

contém proteínas que irão promover a coagulação através de fatores de coagulação 

como β- tromboglobulina, fibronectina, trombospondina, fibrinogênio. Também são 

liberados neste processo fatores de crescimento, inibidores de fibrinólise e 

imunoglobulnas, além disso são aderidos a membrana plaquetária o colágeno e a 

trombina que são responsáveis pela hemostasia. Durante este processo são 

liberados citocinas que acabam estimulando a migração e proliferação de células 

dentro da rede de fibrina. Também são liberados fatores que irão regular o processo 

inflamatório e cicatricial fibrosa como o TGF β -1 e os PDGFs responsáveis pela 

migração, proliferação e sobrevida de   células mesenquimais responsáveis pelo 

mecanismo de remodelação do tecido cicatricial (DOHAN et al. 2006). 

Su e colaboradores (2009) avaliaram a concentração dos fatores de 

crescimentos encontrados no concentrado do PRF determinando a existência de 

fatores de crescimento de derivados de plaqueta (PDGF), transformadores de fator 

de crescimento β(TGF-β), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de 

crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento de insulina 1(IGF-1). Tais 

fatores presentes no plasma são importantes por exercerem efeitos quimiotáticos 

estimuladores de osteoblastos, o TGF- β importante na promoção de matriz óssea e 

o PDGF-AB atuar no mecanismo de reparação de cartilagem ambos processos 

importantes na reparação e estimulação óssea. 

Del Corso et al. (2012) apresentaram uma revisão sobre plasma rico em 

plaqueta (PRP) e fibrina rica em plaquetas (PRF), em que afirmam que o 

concentrado de plaquetas para uso cirúrgico são ferramentas inovadoras de 

medicina regenerativa e foram amplamente testados na cirurgia oral e maxilo-facial. 

Um antigo e verdadeiro conceito é que um sítio cirúrgico com bom sangramento irá 

curar corretamente, enquanto um local com sangramento limitado poderá levar à 
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necrose, infecção ou sangramento atrasado. O conceito da cola de fibrina imita e 

amplifica esse efeito natural. 

Del Corso et al. (2012) e Ehrenfest et al. (2013) classificou os concentrados 

de plaquetas em quatro famílias: PRPP (plasma rico em plaqueta puro), PRP-l 

(plasma rico em plaquetas e leucócitos), PRFP (fibrina rica em plaqueta pura) e L-

PRF(fibrina rica em plaquetas e leucócitos). Os dois primeiros são suspensões de 

plaquetas respectivamente com ou sem leucócitos que podem ser usados em forma 

líquida ou gel, após ativação, usando trombina e cloreto de cálcio, uma rede de 

fibrina leve e não muito bem estruturada. A fibrina rica em plaquetas é o 

desenvolvimento da técnica simplificada sem trombina (HAUSER et al., 2013). 

Ehrenfest et al. (2010) afirmaram que o L-PRF é um biomaterial de fibrina autóloga 

densa em forma sólida carregada com células autólogas, uma rede de fibrina 

tridimensional altamente biocompatível e indutiva para aplicação em engenharia de 

tecidos (LI et al., 2013). É um coágulo natural otimizado que pode melhorar o 

processo de cura natural (SIMONPIERI et al., 2012) após a coagulação do sangue 

em uma matriz de fibrina homogênea e forte sem as células vermelhas do sangue 

mas com plaquetas, leucócitos e células mesenquimais indiferenciadas circulantes. 

Segundo Choukroun (2006), a membrana de fibrina tem todos os constituintes do 

sangue favoráveis a cicatrização e imunidade. Essa estrutura forma um andaime 

natural complexo, que permite o repovoamento com células do próprio paciente. 

Histologicamente, segundo Li et al. (2013) a membrana de PRF é composta por um 

coágulo de fibrina sem células, leucócitos, plaquetas e células vermelhas do sangue. 

O I-PRP é produzido sem qualquer modificação do sangue e é a consequência 

natural da coagulação durante a centrifugação sendo um tecido vivo e um 

biomaterial sólido capaz de preencher um espaço (SIMONPIERI et al., 2012). A 

polimerização lenta cria uma rede de fibrina muito semelhante à natural com a 

incorporação das plaquetas que leva a migração de células. As plaquetas são 

ativadas, que resulta em sua degranulação com liberação de citocinas como fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador beta 

(TGFß), fator de crescimento endotério vascular (VEGF), fator de crescimento 

epitelial (EGF) (HAUSER et al., 2013). Segundo Del Corso et al. (2012) pode-se 

denominar o processo de cicatrização com a utilização do L-PRF como uma 

regeneração óssea natural (RON). 
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O PRP é obtido através da coleta de sangue com anticoagulante, 

centrifugada em 2 passos e induzida usando cloreto de cálcio e trombina bovina, 

(DOHAN et al., 2009). Trata-se uma técnica cara e demorada, com evidências 

científicas contraditórias sobre seus efeitos benéficos, devido as diferenças no 

desenho do estudo, métodos de preparação, métodos de quantificação (SIMON et 

al., 2011). A L-PRF é obtida através da coleta de sangue sem anticoagulante, 

processada em uma única centrifugação e sem uso de aditivos (DOHAN et al., 

2006), com baixo custo, produzindo um coágulo mais estável que o coágulo de 

sangue natural, desempenhando o mesmo papel, estimulando o potencial de cura 

natural dos tecidos (DEL CORSO et al., 2012). Segundo Choukroun et al., (2001) o 

L-PRF possui mais de 60 mediadores biológicos, os quais envolvem mecanismos 

como quimiotaxia, proliferação celular, diferenciação, angiogênese, deposição da 

matriz intracelular, modulação imune, atividade antimicrobiana e remodelação. 

Fatores de crescimento, segundo Giannobile et al. (1996), são mediadores 

biológicos naturais, que regulam importantes eventos celulares envolvidos na 

reparação do tecido, por se ligarem a receptores específicos. Podem melhorar a 

capacidade do osso alveolar de se regenerar, melhorando a atração química, a 

diferenciação e proliferação celular. Melhoram a vascularização, a cicatrização de 

tecido mole e tem efeito mitogênico. A matriz de fibrina, além de possuir fatores de 

crescimento, que influenciam as células mesenquimais indiferenciadas, age como 

uma matriz física, que direciona os movimentos celulares, funcionando como 

andaime. Produz um coágulo mais estável que o coágulo de sangue natural, 

desempenhando o mesmo papel, estimulando o potencial de cura natural dos 

tecidos e promove a regeneração de tecidos moles e osso (DEL CORSO et al., 

2012). Existem evidências in vitro de que o L-PRF estimula a proliferação e 

diferenciação de osteoblastos e esta estimulação foi relacionada com a lenta 

liberação de fatores de crescimento e outras moléculas do sangue durante 7 dias 

(DOHAN et al., 2009), o que corrobora com o estudo in vitro de Carroll (2006), em 

que existia uma liberação controlada até o sétimo dia, quase idêntica ao momento 

inicial, e que diminuía gradualmente e estaria presente por longos períodos (SIMON 

et al., 2011). A lenta liberação, segundo Simon et al. (2009), permite que os fatores 

de crescimento afetem o tempo necessário para regeneração de tecido duro e mole, 

melhorando os sítios tratados, diferentemente do PRP, em que ocorre imediata 

degranulação das plaquetas e liberação dos fatores de crescimento dentro da área 



	

	

25	

cirúrgica, tendo pouco efeito sobre os estágios da cicatrização. Um estudo in vitro 

realizado por Li et al. (2013) teve como resultado, que a proliferação celular de 

osteoblastos em meio de cultura com PRF foi 20 vezes maior quando comparado 

com meio de cultura DMEM. Esta estimulação e proliferação pode ser devido a uma 

liberação progressiva dos fatores de crescimento provenientes das plaquetas, 

quimiocinas liberadas por leucócitos aprisionados no PRF ou pelo efeito de 

componentes de fibrinas solúveis, que gradualmente se difundem ao meio de cultura 

(DOHAN et al., 2006). 

O PRF é altamente biodegradável, o que foi confirmado em um estudo de Li 

et al. (2013). Membranas de PRF foram colocadas em subcutâneo de camundongos 

e em duas semanas foram substituídas por colágeno denso. 

Um estudo promissor utilizou L-PRF em alvéolos dentários após a extração 

demonstrando uma melhor resposta cicatricial de tecido ósseo e tecido mole 

(HAUSER et al., 2013). Seguido do estudo que utilizou o L-PRF para 

preenchimentos de espaços entre implante instalados imediatamente pós extração e 

crista óssea vestibular. O estudo pode constatar a manutenção de crista óssea, 

rápida cicatrização do tecido mole e consequentemente a manutenção de papila 

(MARRELLI et al., 2013). Novos estudos em modelo animal tem demonstrado que a 

utilização do PRF quando combinado com outros biomateriais como o biovidro, 

hidroxiapatita e β- tricalciofosfato tem demonstado um aumento significativo no 

ganho ósseo (ACAR et al., 2014). Anwandter et al. (2016), observou através de um 

estudo clínico que o L-PRF mostrou resultados semelhantes para os procedimentos 

de preservação crista óssea obtidos com enxertos xenogenos ou alogenos e até 

mesmos superiores a enxertos aloplásticos ou cicatrização natural. O L-PRF pode 

ser eficaz ao mesmo nível que o   substitutos ósseos, mas sem ter partículas 

remanescentes de enxerto e custo elevado. 

A PRF por ser um material autógeno, não está associado a reação de corpo 

estranho, que causa resposta inflamatória, que pode estar associada a reabsorção 

do alvéolo e atraso da cicatrização (DEL CORSO et al., 2012). 

Jeong et al. (2014), através de um estudo de avaliação histológica em cães, 

observaram o comportamento do material L-PRF como material único de enxerto em 

cirurgias de levantamento de seio associadas a instalação de implantes. Os dados 

histológicos do estudo levaram a concluir que o material não possui uma 

previsibilidade quanto à formação óssea quando utilizado na técnica de 
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levantamento de seio com instalação de implantes simultânea. Entretanto, outros 

estudos mostram que a técnica de levantamento de seio maxilar associado a 

imediata instalação de implantes utilizando apenas membranas do L-PRF para 

preenchimento do seio maxilar, leva a uma formação óssea (TAJIMA et al., 2013; 

SIMONPIERI et al., 2011; MAZOR et al., 2009). Outros estudos comprovam que a 

simples inserção de implantes para manutenção da membrana sinusal promove uma 

formação de coágulo que, como consequência, estimula a formação óssea 

(BORGES et al., 2011). Entretanto, estas técnicas possuem a limitação de ser 

necessária uma altura de osso remanescente maxilar de, no mínimo, 4 mm para se 

obter o travamento dos implantes (GARLINI et al., 2010). 

Castro et.al. (2017a) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise é 

analisaram extensivamente o potencial regenerativo do L-PRF durante a cirurgia 

periodontal. Resultados preliminares: A metanálise mostrou benefícios clínicos 

significativos da L-PRF para o tratamento de IBDs e para defeitos de furca e 

resultados semelhantes quando um enxerto de tecido conjuntivo (CTG) foi 

substituído por membranas L-PRF durante a cirurgia plástica periodontal. 

Implicações práticas: Estes resultados indicam que o L-PRF tem efeitos favoráveis 

na cicatrização de feridas periodontais e na redução do desconforto no pós 

operatório. No entanto, a padronização do protocolo é necessária para obter um 

efeito.   

Em outro estudo foi realizado uma revisão sistemática para analisar o efeito 

da L-PRF na regeneração óssea e osseointegração. Quando L-PRF foi adicionado a 

um substituto ósseo durante a elevação do seio maxilar, a cicatrização óssea 

ocorreu mais rápida, e quando isolado ou combinado com substitutos ósseos, 

melhorou a preservação do rebordo alveolar em comparação com a cicatrização 

natural. Na terapia de implantes, foi observada uma melhor estabilidade do implante 

ao longo do tempo e uma menor perda óssea marginal após o uso de L-PRF. 

Implicações práticas: Embora haja uma falta de evidência forte, estes 

resultados mostraram efeitos favoráveis do L-PRF na regeneração óssea e 

osseointegração (CASTRO et al., 2017b).  

Sabendo da importância da largura do tecido queratinizado ao redor do 

implante e a espessura do tecido, pode ter um impacto na estabilidade do tecido 

periimplantar, a utilização de enxertos se faz necessária para diminuir esse 

problema. A utilização da fibrina rica em plaquetas com essa finalidade é tida como 
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uma importante alternativa ao uso do enxerto autógeno de tecido conjuntivo 

subepitelial. Neste trabalho buscamos comprovar a eficácia do PRF no aumento do 

volume do tecido gengival e seu comportamento através da histologia. A ausência 

de tecido queratinizado ao redor tanto de implantes quando em elementos dentais 

além de ser desfavorável para se obter uma estética ideal, está relacionada à 

manutenção da saúde tecidual através da redução do acúmulo de placa e 

inflamação tecidual. No entanto, não foi demonstrado que a presença de tecido 

queratinizado ao redor de implantes é um fator para a sobrevivência dos implantes 

dentais. Além disso, tecido peri-implantar fino ao redor de implantes está mais 

propício a ter recessões podendo ocasionar uma descoloração do tecido. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 

O objetivo deste estudo foi descrever e comparar as alterações clínicas e 

histológicas aos 30 e 60 dias pós-cirurgia da mucosa queratinizada ao redor de 

implantes após a enxertia de membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e 

leucócitos ou enxertia da matriz colágena 3D de origem porcina Mucoderm®.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Seleção dos pacientes 
Durante um período de 6 meses, foram realizadas triagens de pacientes que 

procuraram tratamento reabilitador com próteses implantossuportadas na Clínica de 

Estudos Avançados da Universidade Univeritas UNG. Pacientes que apresentassem 

necessidade de reabilitação oral na região posterior de mandíbula bilateral foram 

avaliados, orientados sobre o trabalho e duração. Após essa etapa, dez indivíduos 

sistemicamente saudáveis foram selecionados para a participação no estudo. Os 

participantes foram informados dos objetivos do estudo, de seus riscos e benefícios, 

incluindo os tipos de medições clínicas e coletas de amostras e, aqueles que 

concordaram em participar do estudo, assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e, após anamnese e planejamento do caso, receberam a terapia 

cirúrgicas propostas gratuitamente, estando de acordo com as diretrizes e normas 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n° 466/12). O protocolo deste estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Guarulhos, sob o 

56949216.8.0000.5506. Os indivíduos foram distribuídos em dois grupos de 

tratamento: 

 

Teste 1: Enxerto com Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF); 

Teste 2: Enxerto com matriz de colágeno (Mucoderm®).    

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA AMOSTRA 
Para a participação neste estudo, os participantes deveriam preencher os 

seguintes requisitos clínicos: 

1. Apresentar ausência de dois elementos dentais posteriores na região 

da mandíbula (pré-molares e/ou molares) em ambos os lados. 

2. Apresentar a necessidade de reabilitação com pelo menos dois 

implante na região posterior da mandíbula, com disponibilidade óssea para inserção 

dos implantes osseointegráveis em ambos os lados.   

3. Não apresentar doença periodontal (periodontite e gengivite) no 

momento da cirurgia de instalação dos implantes; 

4. Não apresentar nenhum tipo de doença sistêmica que contraindique a 

cirurgia de inserção dos implantes; 
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5. Apresentar idade entre 18 e 65 anos 

 

Os critérios de exclusão da amostra para este estudo foram:  

1. Apresentar histórico de doenças crônicas debilitantes, como hepatite, 

febre reumática, diabetes, desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças que 

contraindique a realização da cirurgia; 

2. Doenças autoimunes com manifestações orais 

3. Apresentar histórico de desordens osteometabólicas, com exceção à 

osteoporose/osteopenia, que interferissem na reparação dos implantes 

osseointegráveis; 

4. Necessidade de cirurgias regenerativas previamente a inserção dos 

implantes; 

5. Áreas que receberam enxertos ósseos; 

6. Presença de alvéolos frescos no sítio de colocação do implante; 

7. Utilização de antiinflamatórios esteroidais nos três meses que 

antecederam ao estudo; 

8. Tabagismo. 

 

3.3 Desenho experimental 
 

           Este foi um ensaio clinico randomizado, aleatório e cego, com desenho de 

“boca dividida”, seguindo os critérios preconizados pelas normas SPIRIT (CHAN et 

al., 2013). No tempo inicial todos os indivíduos foram submetidos à anamnese, 

exame clínico diagnóstico (triagem) e exame tomográfico. Nesse momento, foram 

obtidos os dados clínicos dos dentes presentes na cavidade oral (periograma 

completo) e uma moldagem para confecção de guia cirúrgico foi realizada. Os 

exames de hemograma completo, coagulograma, glicemia em jejum, cálcio sérico e 

creatinina urinária são exames de rotina antes da submissão dos pacientes às 

cirurgias e foram também requisitdos a esses pacientes. Na mesma sessão, as 

participantes receberam profilaxia profissional para remoção do biofilme 

supragengival e adequação do meio bucal, assim como instrução de higiene oral 

previamente a instalação dos implantes.  

               Uma vez que todos os participantes de pesquisa apresentavam regiões 

edentulas bilaterais na área posterior inferior, as áreas de cirurgia dos indivíduos 
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foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos de tratamento, sendo que grupo 

Teste 1 recebeu enxerto com Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF) e grupo 

Teste 2  que recebeu a matriz de colágeno (Mucoderm®). Todos os participantes 

incluídos foram alocados aleatoriamente através de uma tabela de randomização 

geradas por computador que foi preparado por um investigador (M.F), sem 

envolvimento clínico no ensaio. A ocultação da alocação foi obtida usando um 

envelope opaco fechado e codificado contendo o tratamento da área do indivíduo. 

Após anestesia local e elevação do retalho e instalação dos implantes, o envelope 

correspondente á área direita ou esquerda do paciente foi aberto e o tratamento 

atribuído foi realizado. O examinador permaneceu “cego” para a atribuição do 

tratamento. (ZUCCHELLI; DE SANCTIS, 2000). 

 Após planejamento cirúrgico-protético realizado individualmente para 

cada participante, foi selecionado o diâmetro e o comprimento dos implantes a 

serem instalados em cada paciente, conforme a disponibilidade óssea. Todos os 

implantes utilizados neste estudo possuíam o mesmo design e tratamento de 

superfície (implantes cone-morse, com superfície tratada com jateamento e ataque 

ácido, Implacil de Bortoli®, São Paulo, Brasil). 

Para instalação dos implantes selecionados foram seguidos todos os 

protocolos de biossegurança necessários para o procedimento. Após a assepsia da 

cavidade oral com clorexidina 0,12% e anestesia local, o guia cirúrgico foi 

posicionado e os indivíduos foram submetidos a uma avaliação clínica da espessura 

e do volume do tecido gengival (ver exame clínico tecidual) na área a ser operada. 

Posteriormente, foi realizada incisão para o descolamento total do retalho na região 

de escolha. Novamente o guia cirúrgico foi posicionado e o leito receptor do implante 

foi então preparado, utilizando-se uma fresa piloto e toda a sequência de brocas 

cirúrgicas necessárias para a instalação do implante, como padronizado pelo 

fabricante. A instalação dos implantes planejados foi realizada de acordo com as 

instruções do fabricante e foram utilizados implantes de dois estágios cirúrgicos. 

Toda a fresagem óssea e inserção dos implantes foram realizados sob abundante 

irrigação com solução salina estéril. Conforme normas do fabricante, os implantes 

Cone Morse foram instalados 2mm infra – ósseo e, invés de instalar o cover 

(parafuso proteção) foi instalado um cicatrizador com diâmetro 3,5mm e altura 

1,5mm para que não houvesse formação óssea sobre os implantes e para formar o 

platô, facilitando a segunda etapa cirúrgica.  Após inserção dos implantes os 
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enxertos de L-PRF ou Mucoderm® foram realizados conforme os grupos de 

tratamento selecionados. Os enxertos do grupo Teste 1 ou grupo Teste 2 foram  

posicionados na crista óssea sobre a região do implante instalado (ver 

procedimentos de enxertia tecidual) para posterior coaptação dos bordos do retalho 

por meio de suturas realizadas com fios de nylon 5.0 em pontos simples 

interrompidos. Os participantes foram orientados a ingerir 500 mg de amoxicilina, de 

8 em 8 horas, por 7 dias, com o intuito de prevenir infecções no local da cirurgia, e 

diclofenaco potássico 50mg, de 8 em 8 horas, por 5 dias, para o controle da 

inflamação e dor, protocolo preconizado pela Universidade de Guarulhos para casos 

de média/alta complexidade, já que o paciente era submetido à cirurgia tanto do lado 

direito quanto do esquerdo mandibular. No período pós-cirúrgico foram realizada, 

também, aplicação tópica de clorexidina na concentração de 0,12%, duas vezes ao 

dia, durante 14 dias. As suturas foram removidas 14 dias após a instalação dos 

implantes. Um ou dois implantes foram instalados, conforme a necessidade de cada 

paciente.  

Aos trinta e sessenta dias após instalação dos implantes, os indivíduos foram 

submetidos a cirurgia de reabertura dos implantes para instalação dos cicatrizadores 

(segundo estágio cirúrgico), o que é da rotina do dia a dia das reabilitações 

implantosuportadas. Para esta cirurgia, foram seguidos todos os protocolos de 

biossegurança necessários para o procedimento. Após a assepsia da cavidade oral 

com clorexidina 0,12% e anestesia local, os guias cirúrgicos foram reposicionados e 

os indivíduos foram submetidos novamente a uma avaliação clínica da espessura e 

do volume do tecido gengival (ver exame da espessura tecidual) na área que foi 

operada previamente. Com o guia cirúrgico em posição, por meio de um bisturi 

circular (punch) de 4mm de largura, o tecido gengival sobre os implantes dentais 

instalados foram removidos para acesso a conexão protética do implante e foram 

instalados os cicatrizadores gengivais. Este tecido gengival que foi removido pela 

incisão do bisturi circular foi fixado em formol tamponado 4%, com pH 7,4, por 48 

horas e  posteriormente armazenados em solução de álcool 70% para análise 

histológica.  Após este procedimento, aos 4 meses após a instalação dos implantes, 

os indivíduos receberam a instalação das próteses definitivas e estão sendo 

monitorados. 
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3.4 EXAME CLÍNICO TECIDUAL 
O exame clínico dos pacientes foi realizado sob anestesia local e por um 

único examinador treinado e calibrado (F.M). No guia cirúrgico, foram feitos 

marcações de orientação, para que sempre os mesmos pontos sejam avaliados nos 

dois tempos de avaliação clínica tecidual. Os seguintes parâmetros clínicos foram 

analisados: 

1) a largura da mucosa queratinizada na região de instalação do implante 

(LMC), medida como a distância do guia até a linha mucogengival . 

2) Espessura da mucosa queratinizada. Esta foi medida por meio da sonda 

periodontal com um cursor de borracha esterilizado. O instrumento foi introduzido na 

mucosa queratinizada vestibular na região do implante (EV) e sob a região de 

instalação do implante sob a crista óssea (EC). A marcação foi realizada sempre 

com auxilio de um guia (“Stend”). As medidas registrada registradas foram 

transferida para o paquímetro Digital (Mitutoyo Sul Americana LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil). 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ENXERTIA 
 
Grupo Teste 1: Nos participantes selecionados foi realizada uma coleta de 

sangue venoso, tomado no antebraço por meio de scalpe para coleta de sangue à 

vácuo (21Gx3/4x7, BD Franklin Lakes, NJ, USA) e o sangue foi coletado em tubos 

de 10 ml (BD Vacutainer Serum, BD, Franklin Lakes, NJ, USA) sem a adição de 

anticoagulantes, trombina bovina, ou qualquer outro agente químico. Foram 

coletados 4 tubos contendo 10ml de sangue venoso. Em até 2 minutos, os tubos 

foram colocados em centrífuga (L-PRF Choukroun Process, Intralock System, Boca 

Hatton, FL, USA), que realizou o processo de centrifugação por 12 minutos, a 2700 

rpm, conforme normas do fabricante. Após a centrifugação, o tubo apresentava o 

conteúdo dividido em 2 camadas, e com ajuda de uma pinça foi removida a camada 

intermediária, que ficou separada da parte contendo a série vermelha. Esse 

procedimento foi realizado em até 20 minutos. Os plugs de L-PRF formados foram 

colocados no recipiente designado pelo fabricante, seguindo o L-PRF Process (L-

PRF Croukroun Process, Intralock System, Boca Hatton, FL, USA) para formação 

das membranas autólogas. Em no máximo após 3hs da coleta, três membranas 

foram sobrepostas e posicionadas para cobrir toda superfície do implante instalado e 
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o osso circunjacente presente na região vestibular e sobre a crista óssea ao redor do 

implante. Posteriormente, o retalho foi então posicionado coronariamente e 

suturado, conforme descrito previamente.   

 

Grupo Teste 2: A matriz colágena Mucoderm® de 30x40mm é armazenada 

em um blister com dupla proteção. Após a abertura do blister, a  matriz foi cortada 

ao meio para se adaptar ao leito cirúrgico e apoiada sobre o osso, cobrindo os 

implantes, a crista óssea e parte da porção vestibular.  

 

3.6 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 
As amostras de tecido gengival coletados no momento da reabertura dos 

implantes foram armazenadas em formol 4% a 4oC por 48 horas. Após este período, 

a amostras foram lavadas em água corrente e transferidas para solução de álcool 

70%, e lavagens seriadas de álcool, crescente em concentração, foram feitas para 

desidratação da amostra. Após a desidratação, as amostras foram incluídas em 

parafina para a realização dos cortes histológicos seriados. 

Os cortes foram realizados no plano sagital da amostra para que fosse 

possível observar o conteúdo epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Após a 

confecção dos cortes, realizou-se o processo de diafanização, que por meio de duas 

incubações de 10 minutos cada em xilol, seguidas por duas lavagens em etanol 

absoluto. Em seguida, foi feita a reidratação gradual por meio de imersão dos cortes 

em soluções de etanol na concentração de 90%, 70% e 50% e água destilada, 

respectivamente. As lâminas foram, então, coradas com hematoxilina/eosina, 

Tricrômio de Masson, Tricrômio de Gomori e Picrosirius red. A hematoxilina e eosina 

(H&E) é a principal coloração em anatomia patológica e provavelmente a mais 

utilizada em histologia. Permite a visualização de vários constituintes celulares, 

nomeadamente do núcleo, citoplasma, tecido epitelial e tecido conjuntivo. A 

coloração tricrômio de Masson  proporciona visualizar e analisar quantitativamente 

as fibras colágenas do tecido conjuntivo, conferindo a coloração azul a todas estas 

fibras, porém não permitindo a diferenciação entre os tipos I e III, vermelho brilhante 

ou rosa no citoplasma, e castanho escuro a preto nos núcleos das células. Já o 

tricômio de Gomori, é um método de um único passo que combina a coloração de 

plasma e coloração de fibras conjuntivas, apresentando aspecto esverdeado. A 

coloração com Picrosirius permite uma análise qualitativa das fibras colágenas do 
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tecido conjuntivo, diferenciando principalmente as fibras tipo I e tipo III. As fibras tipo 

I se apresentam como fibras grossas, altamente birrefringentes e na cor vermelha, 

enquanto que as fibras tipo III se apresentam em feixes finos, com fraca 

birrefringência e na cor amarelo-esverdeado. 

 

3.7 ANÁLISE ESTÁTISTICA 
A média e o desvio padrão das medidas clínicas da largura de mucosa 

ceratinizada (LMC), espessura do tecido gengival na região vestibular (EV) e sob a 

crista óssea (EC) foram computados para cada indivíduo nos diferentes tempos 

experimentais. As diferenças significativas para os parâmetros clínicos ao longo do 

período experimental e também as diferenças significativas entre os grupos dentro 

de cada tempo experimental foram testadas por meio do teste Wilcoxon.  Também 

foram computadas a média de idade e a frequência de gênero dos pacientes.  

Em ambos os grupos os cortes histológicos foram avaliados quanto a 

espessura de camada córnea do tecido, espessura da camada epitelial e análise 

descritiva do conteúdo celular e disposição das fibras colágenas. O infiltrado 

inflamatório foi mensurado conforme o índice proposto por Panzarine et al. (1998) 

[índice 0 = sem infiltrado; índice 1: fraco (<200 células/mm2); índice 2: moderado 

(200 – 1000 células/ mm2) e índice 3: forte (>1000 células/mm2)]. As diferenças 

estatísticas entre os tempos experimentais e também as diferenças significativas 

entre os grupos dentro de cada tempo experimental foram testadas por meio do 

teste Wilcoxon.  A significância estatística foi estabelecida em 5%. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Dados Clínicos 
Foram selecionados 2 e 8 indivíduos do sexo feminino e masculino, 

respectivamente, com média de 41,1 ± 8,3 anos. Foram instalados 40 implantes 

nestes indivíduos, sendo que 20 implantes foram analisados aos 30 dias e 20 

implantes aos 60 dias pós-cirurgia. A tabela 1 apresenta a média dos dados clínicos 

de LMC, EV e EC em ambos os grupos experimentais. Não foram observadas 

diferenças estatísticas entre os grupos para nenhum parâmetro clínico no início do 

estudo. Em relação a LMC, foram observadas diferenças entre os grupos 

experimentais aos 60 dias, sendo que o grupo Teste 2 apresentou uma faixa maior 

de mucosa queratinizada neste tempo experimental. O aumento de tecido 

queratinizado no grupo Teste 2 foi de aproximadamente 0,4mm. No grupo Teste 1, a 

EV não apresentou diferenças significativas ao longo do período experimental, por 

outro lado no grupo Teste 2 observou-se um aumento significativo na espessura 

tecidual entre o início do estudo e 30 e 60 dias pós-cirurgia na região vestibular de 

instalação dos implantes (p=0.00). Além disso, uma maior espessura tecidual foi 

observada aos 30 e 60 dias pós-cirurgia no grupo Teste 2 quando comparado ao 

grupo Teste 1.  Também observamos em ambos os grupos Testes um aumento  na 

espessura do tecido gengival na região de crista óssea (EC) aos 30 dias e os 60 

dias pós-cirurgia (p<0,05), sendo que a espessura na região da crista óssea foi 

estatisticamente superior aos 30 e 60 dias no grupo Teste 2. 
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. 

4.2 Histometria 
 

A Figura 1 apresenta os resultados de histometria, analisando os dados de 

espessura do tecido epitelial aos 30 e 60 dias por meio da coloração HE em ambos 

os grupos experimentais. No grupo Teste 1, onde foi utilizado a membrana autóloga 

de LPRF, não foram observadas diferenças estatísticas em relação ao aumento da 

espessura tecidual entre os tempos de 30 e 60 dias pós cirurgia. Por outro lado, no 

grupo Teste 2, observamos um aumento significativo da espessura de tecido epitelial 

na análise histológica de 60 dias pós-cirurgia. Não foram observadas diferenças 

estatísticas em relação a espessura de tecido epitelial entre os grupos nos tempos 

de 30 e 60 dia pós-cirurgia.    

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Média (± desvio padrão) dos dados clínicos de largura de mucosa 

ceratinizada (LMC), espessura do tecido gengival na região vestibular (EV) e sob a 

crista óssea (EC) em ambos os grupos experimentais.  

  Início 30 dias 60 dias p-value 

LMC Teste 1 2,02±1,30 1,83±0,86 1,89±0,86a p>0.05 

 Teste 2 2,08±1,00 2,20±0,86 2,49±1,90b p>0,05 

      

EV Teste 1 1,61±0,85 2,07±0,83a 2,00±0,86 a p>0.05 

 Teste 2 2,03±0,92 A 3,81±0,78 b,  B 3,76±1,00 a, B p=0,00 

      

EC Teste 1 1,94±0,91A 2,77±0,83 a,B 3,00±1,11 a B p=0.03 

 Teste 2 1,77±0,93A 3,88±1,26  b, B 3,71±0,44  b, B p=0,00 

Teste Friedman e teste Dumm (Diferentes letras representam as diferenças 

existentes entre os diferentes tempos experimentais) 
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Figura 1. Análise por meio de histometria da espessura de tecido epitelial aos 30 
(vermelho) e 60 (cinza) dias pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais. As 
diferenças significativas entre os tempos experimentais foram analisadas por meio 
do teste Wilcoxon. As diferenças significativas entre os grupos dentro dos tempos 
experimentais foram analisadas por teste Wilcoxon.  

 

Em ambos os grupos experimentais, não observamos alterações 

estatisticamente significante no tamanho da biópsia entre os tempos de 30 e 60 dias 

de reparo (p>0.05). No grupo teste 1 a espessura total da biopsia apesentou um 

aumento de aproximadamente 19% aos 60 dias quando comparada ao tempo de 30 

dias. Em oposição, no grupo teste 2 houve uma redução de 3,0x105 pixels aos 30 

dais para 2,6x105 pixels aos 60 dias, respectivamente (Figura 2). Não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos aos 30 e 60 dias pós-cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise por meio de histometria do tamanho da biópsia aos 30 (vermelho) 
e 60 dias (cinza) pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais. As diferenças 
significativas entre os tempos experimentais foram analisadas por meio do teste 
Wilcoxon. As diferenças significativas entre os grupos dentro dos tempos 
experimentais foram analisadas por teste Wilcoxon.  

Teste	1	-	LPRF	 Teste	2	-	Mucoderm	

Teste	1	-	LPRF	 Teste	2	-	Mucoderm	
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A Figura 3 apresenta os resultados de histometria, analisando os dados de 

espessura da porção córnea do tecido epitelial aos 30 e 60 dias por meio da 

coloração HE em ambos os grupos experimentais.  Podemos observar que não 

houve diferenças entre os diferentes tempos e os diferentes grupos  experimentais 

para o tamanho da camada córnea epitelial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Análise por meio de histometria da espessura da camada córnea aos 30 
(vermelho) e 60 dias (cinza) pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais. As 
diferenças significativas entre os tempos experimentais foram analisadas por meio 
do teste Wilcoxon. As diferenças significativas entre os grupos dentro dos tempos 
experimentais foram analisadas por teste Wilcoxon. 

 

As figuras 4a e 4b mostram o corte da biópsia do tecido gengival 30 e 60 dias 

após a instalação do implante em ambos os grupos experimentais, coradas por 

hematoxilina/eosina. Aos 30 dias pós-cirurgia, é possível verificar o infiltrado 

inflamatório (células roxas), presença de vasos sanguíneos (revascularização) e a 

substituição da matriz por colágeno, ainda de forma não organizada, sem linhas de 

orientações em ambos os grupos experimentais. Também é possível notar o epitélio 

com aspecto irregular, com algumas ilhas de conjuntivo no seu interior. Aos 60 dias, 

é possível verificar que as fibras colágenas começam a se alinhar, apresentando um 

aspecto mais organizado. O epitélio apresenta uma conformação mais regular e 

ainda há presença de células inflamatórias, principalmente no grupo Teste 2. 

 

 

Teste	2	-	Mucoderm	Teste	1	-	LPRF	
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Figura 4. Fotomiografia (HE) das biópsias dos tecidos gengivais ao redor dos 
implantes que foram submetidos a enxertia de L-PRF e Mucoderm.  

60	dias	(100x)	60	dias	(100x)	

30	dias	(100x)	30	dias	(100x)	

30	dias	(100x)	30	dias	(100x)	

60	dias	(100x)	60	dias	(100x)	

TESTE	2	-	MUCODERM	

TESTE	1	-	LPRF	
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Na figura 5 , foi realizado outro tipo de coloração, denominadas de Tricômio de 

Masson, mais específica para tecido conjuntivo em ambos os grupos experimentais 

aos 30 e 60 dias de reparo cirúrgico.  Nesta coloração, é possível avaliar 

quantitativamente as fibras colágenas. Na biópsia de 30 dias, nota-se um tecido 

conjuntivo denso, porém desorganizado, com presença de vasos sanguíneos. A 

coloração azul representa as fibras colágenas tipo I e III e a cor vermelha, o plasma. 

É possível notar que aos 60 dias, as fibras colágenas passam a ter uma organização 

e o tecido conjuntivo se apresenta denso no grupo Teste 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cortes histológicos (Tricrômio de Masson) das biópsias dos tecido 
gengival ao redor dos implantes em ambos os groups experimentias (100x).  

 

 

 

Nos cortes histológicos corados por Pricosirus Red (Figura 6), mais utilizado 

para avaliar a qualidade das fibras colágenas, confirmamos os resultados 

TESTE	1-	L-PRF	 TESTE	2	-	MUCODERM	

30	dias	 30	dias	

60	dias60	dias	
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visualizados pelas outras colorações, isto é, bastante fibra colágena 30 dias pós-

operatório em ambos os grupos experimentais, porém de forma desorganizada. 

Após 60 dias, conjuntivo denso e fibras colágenas mais organizadas no grupo 

experimental Teste 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cortes histológicos (Picrosirius) das biópsias dos tecido gengival ao redor 
dos implantes em ambos os grupos experimentais.  

 

As figuras 4 a 6 demonstram que a membrana de LPRF foi totalmente 

incorporada ao tecido receptor, sendo que aos 30 dias observamos um tecido 

conjuntivo denso mas completamente desorganizado e aos 60 dias observamos 

uma melhor organização das fibras colágenas, mas um tecido conjuntivo mais 

frouxo. Por outro lado, no grupo Teste 2 demonstram que a membrana colágena 

esta sendo incorporada pelo tecido receptor, sendo que aos 30 dias observamos um 

tecido conjuntivo denso, mas completamente desorganizado e, aos 60 dias, 

30	dias	(100x)	

60	dias	(100x)	

TESTE	1-	L-PRF	 TESTE	2-	
MUCODERM	
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observamos uma melhor organização das fibras colágenas e o tecido conjuntivo 

continua com melhor densidade quando comparado ao grupo Teste 1.  
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5. DISCUSSÃO 

Foi demonstrado recentemente que a largura do tecido queratinizado ao redor 

do implante e a espessura do tecido mole parece ter um impacto na estabilidade do 

tecido periimplantar a longo prazo e a deficiência deste aspecto clinico que pode ter 

como consequência uma diminuição da previsibilidade da terapia por implantes 

(Souza et al., 2015). Dessa forma, em caso de deficiência ao redor de implantes 

dentais, a seleção da técnica cirúrgica apropriada e o material de enxerto do tecido 

mole é de máxima relevância clínica (Basseti et al., 2017). Apesar do uso do enxerto 

autógeno ter provado ser o padrão ouro para os procedimentos de aumento de 

tecido mole ou ganho de tecido queratinizado, a morbidade causada pela área 

doadora e a quantidade limitada de material levaram os clínicos a procurar outras 

alternativas de materiais de enxerto (McGuire, 2014). Até o momento nenhum 

biomaterial similar conseguiu substituir o enxerto gengival autógeno. Desta forma, o 

presente estudo foi delineado para testar o uso de dois substitutos mucosos, as 

membranas de L-PRF e a matriz dérmica acelular 3D na alteração do biótipo 

periodontal ao redor de implantes osseointegrados. As biopsias foram feitas os 30 e 

60 dias, com o intuito de entender a dinâmica de incorporação destes biomaterais ao 

rebordo tecidual. Podemos observar por nossos resultados que ambos os grupos 

promoveram um ganho de espessura tecidual na região da crista óssea, sendo que 

o padrão de reparo se apresenta altamente desorganizado aos 30 dias  em ambos 

os grupos e um tecido conjuntivo mais organizado, entretanto ainda com aspectos 

histológicos de um tecido conjuntivo frouxo foi observado aos 60 dias pós cirurgia no 

grupo Teste 1 e um tecido mais denso no grupo Teste 2. 

As membranas autólogas de PRF ou L-PRF tem sido extensivamente 

estudadas em procedimentos regenerativos, tais como tratamento de lesões de 

furca (CASTRO,2017A), lesões infra-ósseas (CASTRO, 2017B), levantamento da 

cavidade sinusal (JEONG, 2014). Entretanto, poucos são os estudos que buscam 

entender o comportamento deste biomaterial autólogo na alteração do biótipo 

periodontal ao redor de implantes. Desta forma, a comparação dos resultados de 

nosso estudo fica limitada a poucos estudos disponíveis na literatura. Por outro lado, 

há na literatura alguns trabalhos que compararam a utilização da matriz Mucoderm 

em experimentos clínicos em animais e em humanos, fazendo avaliações clínicas 

com mensurações através de sondas (Froum et al., 2015; Lorenzo et al., 2012; 
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McGuire & Scheyer, 2010; Fischer et al., 2014) ou por escaneamento de imagens 

(Schmitt et al., 2016; Zeltner et al., 2017). Assim, mesmo que existam vários 

trabalhos na literatura que utilizaram a matriz colágena porcina para ganho de 

volume de tecido mole ou de tecido queratinizado. Porém várias técnicas foram 

utilizadas, modelos diferentes, tempos de avaliações que variam de dias até 12 

meses, dificultando um comparativo entre os resultados. 

Na avaliação clínica deste trabalho, foram realizadas 3 mensurações em três 

tempos diferentes. Avaliou-se a largura da mucosa queratinizada (LMC), espessura 

do tecido gengival na região vestibular (EV) e na região da crista óssea (EC) antes 

da cirurgia, 30 e 60 dias pós cirurgia. Através da análise estatística, foi possível 

verificar que houve um aumento significativo no ganho de volume de tecido gengival 

região de crista (EC) aos 30 e 60 dias após a cirurgia em relação à medição inicial 

em ambos os grupos experimentais e que apenas no grupo Teste 2 ocorreu um 

aumento significativo por vestibular (EV).  

Um aumento significativo também foi verificado no trabalho de Jung et al. 

(2010) em que utilizou  Mucoderm para testar o ganho de espessura tecidual. Os 

autores observaram que no primeiro mês foi de 2,1 mm para 4,4 mm e, aos 6 

meses, para 3,5 mm. Sanz et al. (2009), também utilizaram matrizes colágenas e 

também observaram em modelo animal que o ganho de volume inicial foi 

significativo e, após o período de integração de um mês, onde ocorre a maior perda 

do material (67%), houve um acréscimo de  2,8 mm no primeiro mês e, após 6 

meses, 2,5 mm. Corroborando com nossos resultados em relação a matriz colágena, 

Schmitt et al. (2016) também obtiveram em seus resultados, avaliando através de 

modelos digitais, um ganho no primeiro mês de 1,12 mm, no terceiro mês de 0,65 

mm e, no sexto mês, de 0,79mm. 

Nossos resultados clínicos do grupo teste 1 estão de acordo com o estudo 

realizado por Simonpieri et al. (2012) onde os autores relataram que o uso de 

membranas de PRF quando da colocação dos implantes permitia a obtenção de 

efeitos benéficos, sendo que seu uso levou ao aumento da espessura do tecido 

gengival que circunda os implantes. Os autores concluíram que o PRF apresenta 

efeitos claros na maturação e regeneração gengival. Eren et al. (2015) realizaram 

um estudo similar ao nosso, entretanto ao redor de dentes. Assim sendo, os autores 

avaliaram histologicamente o tratamento de recessões gengivais por meio da técnica 



	

	

46	

do avanço coronário do retalho associado com membranas de PRF ou enxerto 

subepitelial. Os autores coletaram amostras teciduais 30 e 180 dias após os 

procedimentos cirúrgicos. Os autores observaram que as densidades do tecido 

foram muito similares entre os grupos PRF e enxerto conjuntivo aos 30 e 180 dias 

pós terapia. Aos 180 dias, os autores observaram que o número significativamente 

maior de vasos sanguíneos no tecido conjuntivo da porção mais apical do enxerto 

conjuntivo quando comparado a membrana de PRF. Entretanto, os autores não 

avaliaram o ganho de espessura tecidual, o que impede um comparativo clínico 

entre os estudos. 

 Na avaliação histológica foi possível verificar que, após um mês da instalação 

dos implantes em ambos os grupos, um tecido conjuntivo frouxo com presença de 

fibras colágenas desorganizadas, bastante presença de vasos sanguíneos e de 

células inflamatórias e o epitélio mostrou-se irregular com algumas ilhas de 

conjuntivo aos 30 dias de avaliação. Porém, aos sessenta dias da cirurgia,  no grupo 

teste 2 o tecido conjuntivo apresentou melhor diferenciação apresentando-se denso 

e uma melhor organização das fibras conjuntivas, mostrando-se alinhadas, ainda 

com presença de vasos sanguíneos, células inflamatórias e o epitélio apresentou 

aspecto normal. Por outro lado, um tecido mais desorganizado foi observado no 

grupo Teste 1.  

 Indo de encontro a nossos resultados e, observaram também, após 10 

semanas, epitélio escamoso e lâmina própria normais, crescimento normal do tecido 

conjuntivo no interior na matriz e presença de vasos sanguíneos (Mandelaris et al., 

2011). A matriz colágena apresenta uma boa integração com o tecido circundante, 

não apresentando sinais de inflamação (Jung et al., 2010; Rocchieta et al., 2012; 

Nevins et al., 2011). A presença de infiltrado inflamatório observado neste trabalho, 

tanto em 30 quanto em 60 dias, pode estar relacionada à presença de macrófamos e 

granulócitos devido à degradação da matriz colágena no período observado. 

 Dentre as limitações do presente estudo, podemos citar o número de amostras 

e a ausência de um grupo controle, o que possibilitaria um melhor poder 

comparativo para a alteração do biótipo periodontal ao redor dos implantes. Além 

disso, o acompanhamento clínico após a instalação das próteses será de 

fundamental importância para observarmos o efeito longitudinal da enxertia da 

matriz colágena ao redor dos implantes. Desta forma, outras comparações serão 
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necessárias afim de estabelecer o melhor procedimento cirúrgico que poderia 

substituir o uso da enxertia de tecido conjuntivo subepitelial. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A membrana de L-PRF e a matriz colágena 3D promoveram um ganho de 

espessura tecidual na região da crista óssea 30 e 60 dias pós-cirurgia. Do ponto de 

vista histológico, o padrão de reparo apresenta-se altamente desorganizado aos 30 

dias, porem a matriz colágena apresenta um padrão de reparo melhor organizado 

aos 60 dias.    
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