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Introdução: A utilização de membranas absorvíveis de colágeno nas cirurgias de
regeneração óssea e tecidual guiadas tem sido amplamente investigada nos últimos
anos. A BioMend Extend é uma MC tipo I, de ligação cruzada, derivada do tendão
bovino. Este tipo de membrana elimina a necessidade de um segundo tempo cirúrgico
para sua remoção uma vez que é absorvível além de reduzir o trauma cirúrgico e o
tempo de trabalho. Estudos indicam que a ligação cruzada presente nesta membrana
permite prolongar sua função de barreira além de maximizar o tempo necessário para a
regeneração óssea e tecidual guiadas. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi verificar,
por meio de microscopia eletrônica de varredura nos aumentos de 200 e 500 vezes, as
características da membrana absorvível de colágeno tipo I BioMend Extend.
Metodologia: 1 amostra da membrana de dimensões de 15x20mm foi observada em
microscópio eletrônico de varredura FEI DualBeam no laboratório de Biologia Celular
da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram obtidos aumentos de 200 e 500 vezes
da membrana BioMend Extend. Resultados: A MEV revelou, em ambos os aumentos,
que a MC Biomend Extend apresenta densas fibras colágenas e uma superfície rugosa
No aumento de 500 vezes foi possível notar a presença de microporos entre as fibras
de colágeno. Conclusão: As características observadas na microscopia eletrônica de
varredura revelaram uma membrana que mantém sua estabilidade. A presença de
microporos é importante a fim de proporcionar a troca de nutrientes essenciais ao
mesmo tempo em que impede a migração de células epiteliais. 
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