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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar os parâmetros clínicos periodontais após 

tratamento de defeitos infra-ósseos com retalho de espessura total (RET) associado 

ou não à proteína da matriz do esmalte (PME). Foram selecionados 10 pacientes 

com saúde geral boa, apresentando periodontite crônica e com um par ou mais de 

defeitos infra-ósseos (PCS ≥ 6 mm), totalizando 38 defeitos. Todos os pacientes 

receberam instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, prévio a 

cirurgia. Foram divididos em dois grupos: grupo PME recebeu retalho de espessura 

total associado à proteína da matriz do esmalte; e o grupo RET recebeu apenas 

retalho de espessura total. Todos os pacientes passaram por sessões de controle e 

manutenção bucal a cada 3 meses, até o final do experimento. Após 24 meses 

observamos redução na média da PCS de 4,21 mm (PME) e 3,28 mm (RET),do 

início ao final do experimento, resultado significativo para ambos os grupos (p < 

0,001), entretanto, o PME mostrou redução da PCS estatisticamente superior  ao 

RET, aos 24 meses (p = 0,030). Para o NCIR o ganho médio foi de 5,69 mm (PME) 

e de 5,24 mm (RET), sendo esses ganhos significativos para ambos os grupos (p < 

0,001) comparados o início ao final do experimento, no entanto, não houve diferença 

significativa quando comparadas às médias entre os dois grupos, ao final do 

trabalho (p = 0,59).  Com relação ao IP, foi detectada uma redução significativa nos 



dois grupos ao longo do tratamento (p=0,022 para PME; p=0,005 para RET), 60% 

para o grupo PME e 80% para o grupo RET, sem contudo ser observada uma 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,46). Quando observado 

o IG, tanto no PME como no RET, foi detectada uma redução significativa ao longo 

do experimento (p<0,001), entretanto, não houve diferença significativa entre os 

grupos em nenhum momento do experimento (p=0,34). A RG foi maior para o PME 

do que para o RET (p<0,001), sendo que no PME a RG aumentou 1,02 mm, apesar 

desse resultado, os valores médios de retração gengival não foram diferentes 

estatisticamente quando comparadas entre os grupos (p=0,68).  Não houve 

alteração significativa na quantidade de gengiva queratinizada no PME (p = 0,23), 

enquanto no RET houve uma redução significativa na faixa de gengiva queratinizada 

ao longo do tempo de 0,78 mm (p=0,010), sem diferença estatística significante 

entre os grupos. A mobilidade dental não sofreu mudanças ao longo do tempo em 

ambos os grupo (p=0,90). Concluímos que o tratamento de defeitos infra-ósseos 

periodontais através da associação da proteína da matriz do esmalte com o retalho 

de espessura total reposto resulta em maior redução da profundidade clínica de 

sondagem quando comparado ao uso do retalho de espessura total reposto, após 24 

meses. 

 

 

Palavras-Chave: Periodontia; Perda Óssea Alveolar; Regeneração óssea 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of the present clinical trial was to compare the periodontal clinical 

parameters after the treatment of intrabony defects with open flap debridement 

(OFD) with or without enamel matrix derivative (EMD). Ten subjects with good health, 

chronic periodontite and one or more pair of the intrabony defects (PPD ≥ 6 mm), 

totalizing 38 defects.  All the patients received instructions of buccal hygiene, scaling 

and root planning, previous surgery. They were divided into two groups: group PME 

received open flap debridement associated to the enamel matrix protein; and the 

group OFD just received open flap debridement. All the patients passed by control 

sessions and buccal maintenance every 3 months, until the experiment end. After 24 

months, a mean reduction of PPD was 4,21 mm (EMD) and 3,28 mm (OFD), 

beginning at the end of the experiment, significant result for both groups (p < 0,001), 

however, EMD showed PPD reduction statistically superior  to OFD, at 24 months (p 

= 0,030). For the relative attachment level (RAL) the mean gain was 5,69 mm (EMD) 

and  5,24 mm (OFD), being these significant for both groups (p < 0,001) compared 

the beginning at the end of the experiment, however,  there was not significant 

difference when compared to the means between both groups, at the end of the work 

(p = 0,59). With regard to PI, it was detected a significant reduction in the two groups 

along the treatment (p=0,022 to EMD; P=0,005 to OFD), 60% to the group EMD and 

80% to the group OFD, without however a statistically significant difference between 

groups be observed (p=0,46). When observed GI, so much in the EMD as in OFP, it 

was detected a significant reduction along the experiment (p<0,001), however, there 



was not significant difference between groups in no experiment moment (p=0,34). 

RG was larger for EMD than for OFP (p<0,001), for EMD increased 1,02 mm, 

although of this result, the mean values of GR were not different statistically when 

compared between groups (p=0,68). There was not significant alteration in the 

keratinized tissue quantity in EMD (p = 0,23), while in the OFD there was a significant 

reduction in the keratinized tissue band along time of 0,78 mm (p=0,010), without 

differentiating significant statistics between groups. The dental mobility did not suffer 

changes along time in both group (p=0,90). In conclusion, the intra-bony periodontal 

defects treatment through the enamel matrix protein association with the open flap 

debridement results in more reduction to the probing clinical depth  when compared 

to the open flap debridement, after 24 months. 
 

 

Keywords: Periodontics; Alveolar Bone Loss; Bone Regeneration 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Tratar defeitos infra-ósseos periodontais produzidos pela doença periodontal 

inflamatória de forma que resulte na regeneração do periodonto, isto é, nova formação 

de cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar têm sido um objetivo 

comum dentre inúmeras pesquisas nos últimos anos (FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 

1997; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; RÖSING et 

al., 2005; SCULEAN et al., 2001a,c, 2004, 2005, 2006, 2007; TONETTI et al., 2002, 

2004; ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et al., 2002). 

Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos, utilizando regeneração tecidual guiada 

(SCULEAN et al., 2001a,c, 2006; SILVESTRE et al., 2003; ZUCCHELLI et al., 2002), 

materiais para enxerto (LEKOVIC et al., 2000; PIETRUSKA, 2001; SCULEAN et al., 

2002a,b, 2005, 2007; TODD SCHEYER et al., 2002; VELASQUEZ-PLATA, TODD 

SCHEYER; MELLONIG, 2002; WINDISH et al., 2002) ou proteína da matriz do esmalte 

(PME) (FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; 

WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; RÖSING et al., 2005; TONETTI et al., 2002, 2004; 

ZETTERSTRÖM et al., 1997) têm sido estudados para avaliar o seu potencial e a 

previsibilidade em regenerar os tecidos periodontais.  

A literatura demonstrou in vitro o potencial da PME em estimular a proliferação 

das células do ligamento periodontal e inibir a proliferação das células do tecido epitelial 

(GESTRELIUS et al., 1997; HOANG; OATES; COCHRAN, 2000; KAWASE et al., 2000, 

2002; LYNGSTADAAS et al., 2001). Estudos em animais mostraram como resultado do 

tratamento de defeitos ósseos com a PME a formação de novo cemento com fibras 
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colágenas nele inseridas e no novo osso alveolar (ARAÚJO et al., 2003; CASATI et al., 

2002; HAMMARSTRÖM, 1997; HAMAMOTO et al., 2002; KAWANA et al., 2001; 

SCULEAN et al., 2002c). Estudos clínicos em humanos mostraram resultados 

favoráveis para a diminuição da profundidade clínica de sondagem e o aumento do 

nível clínico de inserção ao utilizar a proteína da matriz do esmalte no tratamento de 

defeitos infra-ósseos (FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; 

OKUDA et al., 2000; SCULEAN et al., 2004; TONETTI et al., 2002; WACHTEL et al., 

2003).  

Na literatura foram demonstrados resultados clínicos superiores ao utilizar-se a 

PME no tratamento de defeitos infra-ósseos quando comparados àqueles obtidos com 

o retalho de espessura total (RET) para desbridamento (CAMARGO et al., 2001; 

FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; LEKOVIC et al., 

2001; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; SCULEAN 

et al., 2001c, 2004; TONETTI et al., 2002; WACHTEL et al., 2003; ZETTERSTRÖM et 

al., 1997; ZUCCHELLI et al., 2002). Porém, verificamos que esses autores associaram 

ao RET produtos como alginato de propileno glicol (HEIJL et al., 1997; OKUDA et al., 

2000) ou fizeram tratamento químico radicular, previamente ao uso da proteína da 

matriz do esmalte, com ácido orto-fosfórico 37% (HEIJL et al., 1997; OKUDA et al., 

2000; ZETTERSTRÖM et al., 1997) e ácido cítrico (FROUM et al., 2001); prescreveram 

antibiótico concomitantemente à técnica regenerativa (CAMARGO et al., 2001; 

FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; LEKOVIC et al., 

2001; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; SCULEAN 

et al., 2001c, 2004; TONETTI et al., 2002; ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et 

al., 2002), ou, ainda, utilizaram a proteína da matriz do esmalte associada à técnica de 
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retalho de preservação papilar, procurando potencializar os resultados do tratamento 

cirúrgico (RÖSING et al., 2005; TONETTI et al., 2002, 2004; WACHTEL et al., 2003). 

Na revisão sistemática de Espósito et al. (2005) foi demonstrado ganhos 

estatísticos significantes para NCI (1,2 mm) e redução da PCS (0,8 mm) quando 

comparado a PME com a RET, porém, os autores ressaltam que o alto grau de 

heterogeneidade dos estudos sugere que os resultados devem ser analisados com 

cautela.  

 Assim, faz-se necessário que mais ensaios clínicos aleatórios sejam realizados 

para procurar esclarecer essa questão. 



 19

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
 
 
 Dividimos a revisão da literatura em dois subitens: o primeiro grupo de trabalhos 

compara os resultados clínicos obtidos após o tratamento de defeitos infra-ósseos com 

cirurgia a retalho de espessura total (RET) associada ou não com a proteína da matriz 

do esmalte (PME); e o segundo grupo compara a RET com a associação ou não da 

PME com outras técnicas cirúrgicas. 

 

 

2.1 Estudos clínicos em humanos que comparam o tratamento de defeitos infra-
ósseos com o RET associado ou não a PME 
 
 
 
 

Heijl et al. (1997) compararam os resultados clínicos de defeitos infra-ósseos 

tratados com a PME ou placebo. Para isso, trataram 33 pacientes (34 pares de 

defeitos) com a profundidade clínica de sondagem (PCS) ≥ 6 mm. Todos os pacientes 

passaram por instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, antes da 

cirurgia. Durante o ato cirúrgico, todas as superfícies radiculares foram tratadas com 

ácido orto-fosfórico (37%) antes do ser aplicado ou não a PME. Para todos os pacientes 

foram administrados doxiciclina (100mg/dia) durante 3 semanas, após a cirurgia. Após 

8 meses, o grupo PME, obteve ganho médio de nível clínico de inserção (NCI) de 2,1 

mm, enquanto o grupo placebo obteve 1,5 mm (p<0,01). Observaram-se, também, uma 

diminuição média da PCS de 3,3 mm para o grupo PME e 2,6 mm para o placebo 

(p<0,01). Após 36 meses, a redução média da PCS foi de 3,1 mm para o grupo PME e 
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de 2,3 mm para o grupo placebo (p<0,001), já o ganho médio de NCI foi de 2,2 mm e 

de 1,7 mm para o grupo PME e placebo (p<0,01), respectivamente. Quando comparado 

os grupos observaram-se diferenças estatisticamente significantes entre eles tanto aos 

8 meses, bem como, aos 36 meses de estudo, sendo o grupo PME superior em relação 

ao placebo para NCI e PCS. Com relação aos índices de placa (IP) e gengival (IG), as 

diferenças não se mostraram estatisticamente significantes, em nenhum momento, 

entre os grupos. Concluíram que a PME comparando-se ao placebo promove melhores 

resultados clínicos para NCI e PCS, após 8 meses, mantendo-se esses resultados até 

36 meses. 

Ainda no mesmo ano, Zetterström et al. (1997) também compararam os 

resultados clínicos após o tratamento de defeitos infra-ósseos com a RET associada ou 

não a PME. Para isso, utilizaram 107 pacientes com um defeito cada (PCS>6 mm), 

sendo estes tratados com PME. Um segundo grupo de 30 pacientes com também 1 

defeito ósseo cada foi utilizado como grupo controle, recebendo apenas retalho de 

espessura total (RET). Durante a cirurgia em ambos os grupos a superfície radicular foi 

quimicamente tratada com ácido fosfórico (37%). Durante 7 dias, foi administrado aos 

pacientes 250mg de metronidazol + 375mg de amoxicilina, três vezes ao dia. Após 8 

meses, o grupo PME reduziu em média a PCS em 4,3 mm, e 3,7 mm para o grupo 

RET, apresentando o grupo PME estatisticamente melhores resultados clínicos que o 

RET (p<0.05); o grupo PME ganhou em média 3,1 mm de NCI, enquanto o grupo RET 

ganhou 2,6 mm, também sendo o grupo PME superior estatisticamente ao RET 

(p<0.05). Após 36 meses, o grupo PME teve uma redução média de 3,8 mm na PCS e 

o RET teve 3,2 mm; com relação ao NCI, houve um ganho médio de 2,9 mm no PME e 

2,2 mm no RET, sendo novamente o grupo PME superior estatisticamente ao RET 
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(p<0,05), tanto para a PCS como para o NCI. Os resultados mostraram que a PME 

proporcionou melhores resultados clínicos no ganho de NCI e na redução da PCS 

comparado ao RET, bem como na manutenção desses resultados ao longo de 36 

meses, no tratamento de defeitos infra-ósseos. 

Três anos mais tarde, Okuda et al. (2000) compararam os resultados clínicos do 

tratamento de defeitos ósseos com a PME ou placebo em 16 pacientes, com 18 pares 

de defeitos infra-ósseos (PCS ≥ 6mm). Também nesse estudo todos os pacientes 

receberam instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radiculares antes das 

cirurgias. Durante o ato cirúrgico, as superfícies radiculares de ambos os grupos foram 

condicionadas com ácido orto-fosfórico (36%). E, foi administrado aos pacientes 750mg 

de cefalosporina por dia, durante 5 dias. Após 12 meses, a redução média da PCS foi 

maior no grupo PME (3,00+0,97mm) quando comparado ao grupo placebo 

(2,22+0,81mm) (p=0,0262). O ganho médio de NCI para o grupo PME foi de 

1,72+1,07mm enquanto o grupo placebo apresentou 0,83+0,86mm (p=0,0125). Já o IP, 

o IG e a mobilidade dental (MD) não apresentaram diferenças significantes entre os 

grupos em nenhum momento do estudo (p>0,05). Apenas a retração gengival (RG) 

mostrou uma diferença significante entre o início e o final do experimento, para ambos 

os grupos (PME: p=0,0022; Placebo: p=0,0010), mas não quando comparado entre os 

grupos. Com os resultados obtidos acima, concluiu-se que a PME, em relação ao 

placebo, produz uma significante melhora clínica em defeitos infra-ósseos periodontais 

para os parâmetros NCI e PCS após 12 meses. 

Entre outros, Froum et al. (2001) compararam os resultados clínicos após 

tratamento de defeitos infra-ósseos utilizando a PME ou, apenas, RET. Foram 

selecionados 23 pacientes que colaboraram com 53 defeitos ósseos no total. Antes das 
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cirurgias, os pacientes passaram por instruções de higiene bucal, raspagem e 

alisamento radicular, como nos outros estudos já citados. Durante a cirurgia, somente o 

sítio que recebeu a PME foi condicionado com ácido cítrico ph=1. Após a cirurgia, cada 

paciente tomou 1g por dia de tetraciclina, durante 2 semanas. Posteriormente há 12 

meses, a média de redução da PCS foi de 4.99 mm para PME e de 2.24 mm para RET, 

ao passo que, a média de ganho do NCI foi de 4.26 mm e 2.75 mm, para PME e RET, 

respectivamente. A RG foi de 0,61 mm e de 1,29 mm para a PME e RET, 

respectivamente. Sendo que todos os parâmetros clínicos citados acima foram 

estatisticamente melhores para o grupo PME (p<0,0001). Entretanto, os IP e IG não 

mostraram diferença estatística entre os grupos em qualquer momento do estudo. 

Concluíram que o tratamento com a PME é clinicamente superior ao RET. 

Ainda Tonetti et al. (2002) compararam os resultados clínicos do tratamento de 

172 pacientes, apresentando um defeito infra-ósseo cada (PCS>8mm), divididos em 

dois grupos, onde utilizaram a técnica cirúrgica de preservação papilar (controle) 

associada ou não com a PME. Passados pelos procedimentos de instrução de higiene 

bucal, raspagem e alisamento radicular previamente a cirurgia, somente o grupo que 

recebeu a PME foi aplicado EDTA (24%) nas superfícies radiculares, durante a cirurgia. 

Alguns dos pacientes fizeram uso de amoxicilina, após a cirurgia. Após 12 meses, os 

resultados mostraram que o grupo PME ganhou em média 3,1+1,5mm de NCI, 

enquanto, o grupo controle ganhou 2,5+1,5mm (p=0,01). A redução média da PCS foi 

maior para a PME (3,9+1,7mm) do que para o controle (3,3+1,7mm) (p=0,02), sendo a 

PME superior estatisticamente ao controle para NCI e PCS. Porém, para a RG não 

houve diferença estatística entre os grupos (p=0.86), em qualquer momento do estudo. 

Assim, os resultados desse estudo, indicaram que a cirurgia periodontal associada a 
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PME oferece um benefício adicional em termos de ganho de NCI e redução de PCS, se 

comparada à técnica da preservação papilar quando usada sozinha.  

Nesse mesmo contexto, Wachtel et al. (2003) avaliaram o resultado clínico do 

tratamento de defeitos infra-ósseos com RET associados ou não com a PME. Onze 

pacientes foram selecionados com pelo menos um par de defeitos infra-ósseos (PCS ≥ 

6 mm). Como todos os estudos anteriores, os pacientes passaram, antes das cirurgias, 

por instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular. Somente o grupo que 

recebeu a PME foi aplicado EDTA (24%) nas superfícies radiculares. Aos pacientes 

também foi administrado amoxicilina, após a cirurgia. Após 6 meses, os resultados 

mostraram um ganho médio de NCI de 2.8 mm (grupo PME) e de 2.0 mm (grupo RET), 

e de 3,6 mm e 1,7 mm após 12 meses, respectivamente (p<0.05). A redução média da 

PCS foi de 3,3 mm e 3,9 mm para o grupo PME, e de 2,2 mm e 2,1 mm para o grupo 

RET, após 6 e 12 meses, respectivamente (p<0.05). O que significa que o grupo PME 

foi superior estatisticamente quando comparado ao RET, ao final dos dois tempos 

estudados, para NCI e PCS. O aumento médio da RG foi estatisticamente maior em 

comparação ao início do tratamento somente no grupo PME aos 6 meses. Já no grupo 

RET a RG não foi diferente estatisticamente ao longo dos tempos, e quando comparado 

os grupos nos dois tempos, não houve diferença estatística. Concluíram, com esses 

resultados, que em termos de redução da PCS e ganho de NCI, a associação da PME 

com o RET leva a resultados superiores comparado à não associação, após 6 e 12 

meses de estudo. 

Um ano depois, Francetti et al. (2004) avaliaram a superioridade da PME no 

tratamento de defeitos infra-ósseos comparado ao RET. Participaram 24 pacientes com 
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um defeito infra-ósseo cada (PCS≥6mm). Os pacientes receberam instruções de 

higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, antes das cirurgias. Somente o grupo 

PME teve as superfícies radiculares tratadas quimicamente com EDTA (24%). Todos os 

pacientes foram medicados com amoxicilina + ácido clavulânico por 5 dias, após a 

cirurgia. Depois de 12 meses, os resultados mostraram uma redução média da PCS de 

4,71 mm e 2,57 mm para o grupo PME e RET, respectivamente. E, o ganho médio de 

NCI foi de 4,14 mm para o grupo PME e 2,29 mm para o RET. Aos 24 meses, a 

redução média da PCS foi de 4,86 mm e de 3,0 mm para os grupos PME e RET, 

respectivamente. E, o ganho médio de NCI foi de 4,29 mm para o grupo PME e de 2,71 

mm para o RET. Esses resultados mostraram que a redução da PCS foi diferente 

estatisticamente entre os dois grupos, aos 12 meses, sendo o grupo PME superior ao 

RET, entretanto, não houve diferença estatística, aos 24 meses, entre os grupos. E 

para a variável NCI, o grupo PME foi superior estatisticamente ao grupo RET, aos 12 e 

24 meses. Concluíram que o uso da PME associada ao RET mostra um melhor padrão 

de regeneração periodontal do que o RET sozinho. 

No ano seguinte, Rösing et al. (2005) observaram se a PME associada a RET 

oferece benefícios clínicos adicionais quando comparado a RET no tratamento de 

defeitos infra-ósseos periodontais. Para tal, utilizaram 16 pacientes com um par de 

defeitos ósseos cada (PCS≥6 mm). Todos os pacientes receberam instruções de 

higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, antes da cirurgia. Os dois sítios foram 

operados simultaneamente, sendo tratadas as superfícies radiculares com EDTA 

(24%), e nesse momento escolhido aleatoriamente o sítio que receberia a PME ou o 

placebo. Os pacientes também fizeram uso de penicilina (500mg), 3 vezes ao dia, 
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durante 5 dias. Após 6 meses, a redução média da PCS foi de 3,72 mm para o grupo 

PME e de 4,02 mm para o grupo RET. O ganho médio do NCI foi de 1,58 mm para a 

PME e de 2,42 mm para o RET. Após 12 meses, a redução média da PCS foi de 4,17 

mm para o grupo PME e de 2,99 mm para o grupo RET. O ganho médio do NCI foi de 

2,01 mm para a PME e de 2,16 mm para o RET. Mesmo os resultados de 6 e 12 

meses, tenham sido estatisticamente superiores ao início do tratamento (p<0,05), não 

houve diferença estatística significante quando comparados ambos os grupos, em 

qualquer momento do experimento. Quando foi avaliados o IP e o IG, observaram que 

não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em qualquer 

momento do experimento, também. E quando a amostra foi estratificada e dividida em 

pacientes fumantes a não fumantes, sendo avaliados todos os mesmos parâmetros 

acima e seus resultados comparados entre os grupos em seus respectivos tempos, 

nenhuma diferença estatística significante foi encontrada mostrando que pacientes 

fumantes possuem melhores resultados que pacientes não fumante. Os autores 

concluíram que os usos da PME associada a RET, no tratamento de defeitos ósseos, 

não mostraram resultados clínicos superiores ao uso do RET sozinho.
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2.1 Quadro de dados dos trabalhos citados acima 
 
 

AUTOR DESENHO TEMPO 
EM 
MESES 

Nº 
PACIENTE

Nº 
DEFEITOS

TIPO 
DEFEITO 
INFRA-
ÓSSEO 

TRATAMENTO ANTIBIÓTICO TRAT. 
QUÍM. 
RADICULAR

RESULTADO

Heijl et al. 
(1997) 

Boca-
dividda 
(PCS≥6mm) 

8,16 e 
36  

33 66 1,2,3 PME X RET Doxiciclina Ortofosfórico 
em ambos 
os grupos 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Zetterström 
et al. 
(1997) 

Paralelo 
(PCS≥6mm) 

8,16 e 
36 

137 137 1,2,3 PME X RET Metronidazol 
+ Amoxicilina 

Ortofosfórico 
em ambos 
os grupos 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Okuda et 
al. (2000) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

12 16 32 1,2,3 PME X RET Cefalosporina Ortofosfórico 
em ambos 
os grupos 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Froum et 
al. (2001) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

12 23 53 1,2,3 PME X RET Tetraciclina Ác. Cítrico 
no grupo 
PME 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Tonetti et 
al. (2002) 

Paralelo 
(PCS≥8mm) 

12 172 172 1,2,3 PME X RET Amoxicilina EDTA no 
grupo PME 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Wachtel et 
al. (2003) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

6 e 12 11 22 1,2,3 PME X RET Amoxicilina EDTA no 
grupo PME 

PME foi 
melhor para 
NCI e PCS 

Francetti et 
al. (2004) 

Paralelo 
(PCS≥6mm) 

12 e 24 24 24 1,2,3 PME X RET Amoxicilina + 
ác. 
Clavulânico 

EDTA no 
grupo PME 

PME foi 
melhor para 
NCI 

Rösing et 
al. (2005) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

6 e 12 16 32 1,2,3 PME X RET Penicilina EDTA em 
ambos os 
grupo  

Não houve 
diferença 
significativa 
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2.2 Estudos clínicos em humanos que compararam o tratamento de defeitos infra-
ósseos com a RET e a PME associada ou não a outras técnicas cirúrgicas 
 
 
 
 
 Pontoriero, Wennström e Lindhe (1999) compararam os resultados clínicos de 

defeitos ósseos angulares tratados com PME, regeneração tecidual guiada (RTG) e 

RET. Utilizaram 40 pacientes com um par de defeitos cada (PCS>6 mm). Após os 

pacientes passarem por instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, 

os pacientes passaram pelas cirurgias. Somente o grupo PME teve a superfície 

radicular condicionada com EDTA (24%). Os resultados, após 12 meses, apresentaram 

uma redução média da PCS de 3,4; 4,2 e 4,5 mm para os grupos RET, PME e RTG, 

respectivamente. E, um ganho médio de NCI de 1,7; 2,9 e 3,1 mm para RET, PME e 

RTG, respectivamente. Tanto para PCS como para o NCI houve diferença 

estatisticamente significante quando comparado os grupos PME e RTG com o RET 

(p<0,001), porém, entre a PME e a RTG não houve diferença estatisticamente 

significante, ao final do experimento. O que significa que o grupo PME e RTG foram 

superiores ao PME em relação aos parâmetros NCI e PCS. O aumento médio da RG foi 

de 1,7 mm para o RET, 1,4 mm para a PME e 1,3 mm para a RTG, e quando 

comparadas esses resultados entre os grupos não apresentaram diferença estatística, 

ao final do estudo. Portanto, tanto a PME como a RTG utilizados no tratamento 

periodontal de defeitos ósseos, nesse estudo, foram igualmente eficiente na redução da 

PCS e ganho de NCI, e superiores ao RET, para o NCI e PCS, após 12 meses.  

 Após dois anos, Lekovic et al. (2001) avaliaram a eficácia da combinação da 

PME, enxerto ósseo bovino poroso mineral (BPBM) e a RTG como uma terapia 

regenerativa no tratamento de defeitos infra-ósseos e compararam ao RET. Foram 
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utilizados 18 pacientes com um par de defeitos cada (PCS>6mm) que de um lado 

receberam PME+BPBM+RTG (teste) e do outro receberam RET (controle). Após os 

procedimentos de instrução de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular, os 

pacientes foram indicados para cirurgia, sendo somente o lado teste condicionado às 

superfícies radiculares com EDTA (24%). Aos pacientes foram administrados (500mg) 

de penicilina a cada 6 horas, durante 14 dias. Os resultados, após 6 meses, 

demonstraram que o lado teste teve uma maior redução da PCS (4,95 mm) do que o 

lado controle (2,83 mm) (p<0,001). O mesmo comportamento foi observado em relação 

ao ganho de NCI (teste = 3,89 mm; controle = 1,52 mm) (p<0,001). Entretanto, com 

relação ao IP, IG e RG não houve diferença estatística significante entre os grupos em 

qualquer momento do experimento. Os resultados indicaram que a combinação das três 

técnicas levou a melhores resultados clínicos no tratamento de defeitos infra-ósseos 

comparados ao RET, após 6 meses. 

 No mesmo ano, Camargo et al. (2001) avaliaram a eficácia da PME combinada 

BPBM no tratamento de defeitos infra-ósseos e compararam seus resultados com 

aqueles que foram tratados com apenas RET. Para tal, selecionaram 24 pacientes com 

um par de defeitos infra-ósseos cada (PCS>6mm). Antes das cirurgias, todos os 

pacientes receberam instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular. Os 

sítios que receberam a PME+BPBM tiveram suas superfícies radiculares condicionadas 

com EDTA (24%). Aos pacientes foram administrados amoxicilina (500mg), três vezes 

ao dia, durante 14 dias.  Após 6 meses, observou-se uma redução média na PCS de 

3,99 mm para o grupo PME+BPBM e de 1,64 mm para o RET, demonstrando 

estatisticamente, que o grupo PME+BPBM foi superior ao RET (p<0,001). Também, 

houve um significante ganho de NCI no grupo PME+BPBM (3,48 mm) do que no RET 
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(1,44 mm) (p<0,001). O IP, o IG, e a RG não apresentou diferença estatística 

significante entre os grupos em qualquer momento do experimento. Os resultados 

sugerem que a combinação PME+BPBM, como uma técnica regenerativa para o 

tratamento de defeitos infra-ósseos, alcança estatística e clinicamente resultados 

clínicos melhores quando comparada ao RET, para NCI e PCS, após 6 meses. 

Ainda no mesmo ano, Sculean et al. (2001c) compararam os resultados clínicos 

de quatro diferentes tratamentos para defeitos infra-ósseos. A PME, a RTG, a 

combinação PME+RTG e o RET. Para isso utilizaram 56 pacientes com um defeito 

cada (PCS≥6 mm). Todos receberam instruções de higiene bucal, raspagem e 

alisamento radicular prévio a cirurgia. Todos os sítios a serem operados tiveram as 

superfícies radiculares condicionadas com EDTA (24%). A amoxicilina (500mg), três 

vezes ao dia, por 10 dias, foi administrada aos pacientes, após a cirurgia. Após 12 

meses, os resultados mostraram que os sítios tratados com PME tiveram uma redução 

média da PCS de 4,1 mm, um ganho médio de NCI de 3,4 mm e um aumento médio da 

RG de 0,7 mm (p<0,001). Os sítios tratados com RTG mostraram uma média de 

redução da PCS de 4,2 mm, um ganho médio de NCI de 3,1 mm e um aumento médio 

da RG de 1,1 mm (p<0,001). Os sítios tratados com PME+RTG mostraram uma 

redução média de PCS de 4,3 mm, um ganho médio de NCI de 3,4 mm e um aumento 

médio da RG de 1,1 mm (p<0,001). E, por último, a RET apresentou uma redução 

média da PCS de 3,7 mm (p<0,001), um ganho médio de NCI de 1,7 mm e um aumento 

médio da RG de 1,7 mm (p<0,01). O IP e o IG não mostraram diferença estatística, 

entre os grupos, em qualquer momento do experimento. Os tratamentos regenerativos 

foram superiores estatisticamente ao RET somente para o NCI (p<0,05). Em contra 
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partida, não houve diferença estatística entre as três técnicas regenerativas, em 

qualquer parâmetro ou momento do estudo. Concluíram que os três tipos de 

tratamentos regenerativos propostos neste estudo levaram a resultados melhores para 

o NCI comparado ao RET, e que a associação dessas técnicas regenerativas não 

parece potencializar melhores resultados. 

 No ano seguinte, Zucchelli et al. (2002) compararam os resultados clínicos do 

tratamento de 90 pacientes com um defeito ósseo cada (PCS≥7 mm), dividido em três 

grupos, tratados com a PME, a RTG e o RET. Prévio as cirurgias, esses pacientes 

receberam instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento radicular. Durante a 

cirurgia, todos os grupos receberam condicionamento radicular com EDTA (24%). Os 

pacientes tomaram 1g por dia de amoxicilina + ácido clavulânico, durante 7 dias. Após 

12 meses, os resultados mostraram que no grupo PME houve uma redução média da 

PCS de 5,2 mm e ganho médio de NCI de 4,1 mm. No grupo RTG, houve uma redução 

média da PCS de 6,5 mm e ganho médio de NCI de 4,8 mm. E, no grupo RET, houve 

uma redução média da PCS de 4,5 mm e ganho médio de NCI de 2,6 mm. Isso indicou 

que todas as terapias resultaram em melhoras clínicas significantes para o NCI e PCS 

após 12 meses, entretanto, ambos os grupos PME e RTG, mostraram superioridade 

estatística em relação ao grupo RET, para NCI e PCS. Mas, quando comparados os 

resultados entre o grupo PME e RTG, o grupo RTG apresentou resultados superiores 

somente para a PCS. Já a RG foi maior estatisticamente para o grupo RTG e RET do 

que para o grupo PME. Concluíram, então, que a PME e a RTG são técnicas 

regenerativas, que apresentam melhores resultados clínicos estatisticamente 

significantes comparados ao RET, para NCI e PCS, após 12 meses. 
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 Mais tarde, Sculean et al. (2004) avaliaram os resultados clínicos do tratamento 

de defeitos infra-ósseos com a PME, a RTG, a associação PME+RTG, e RET apenas. 

Quarenta e dois pacientes foram selecionados (PCS≥6 mm) com um defeito infra-ósseo 

cada. Todos foram instruídos em relação à higiene bucal, passaram por raspagem e 

alisamento radiculares, e durante a reavaliação dividida em 4 grupos. Durante os atos 

cirúrgicos todas as superfícies foram quimicamente tratadas com EDTA (24%). Os 

resultados foram avaliados após 12 e 60 meses. O IP não mostrou mudanças 

estatisticamente significantes quando comparado os grupos em todos os tempos do 

estudo, nem mesmo entre os grupos. O IG mostrou uma mudança estatisticamente 

significante após 12 e 60 meses, em todos os grupos (p<0.0001), mas entre eles não 

houve diferença estatística.  Após 12 meses, a PCS apresentou diminuições médias de 

4,6; 4,4; 4,4 e 3,3 mm, para os grupos PME, PME+RTG, RTG e RET, respectivamente. 

Apesar, de o resultado ser estatisticamente significante em todos os grupos (p<0.001) 

comparado ao início do estudo, quando comparado os resultados entre os grupos, 

apenas houve uma diferença significante entre os grupos PME e RET (p=0.042) onde o 

grupo PME foi superior ao RET. O NCI apresentou ganhos médios de 3,4; 3,0; 3,2 e 1,6 

mm, para os grupos PME, PME+RTG, RTG e RET, respectivamente. O que mostrou 

uma melhora significante nos 4 grupos comparados ao início do tratamento (p<0.001), 

entretanto, quando comparados os grupos, somente o grupo PME comparado ao RET 

apresentou diferença significativa (p=0.031), isto é, o grupo PME foi superior ao grupo 

RET. A RG houve um aumento significante estatisticamente em todos os grupos 

(p<0.001) comparado ao início do experimento, mas sem diferença estatística entre os 

grupos. Já aos 60 meses, a PCS apresentou diminuições médias de 4,3; 4,0; 3,9 e 2,7 
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mm, para os grupos PME, PME+RTG, RTG e RET, respectivamente. Apesar, de essa 

diminuição ser estatisticamente significante em todos os grupos (p<0.001) comparado 

ao início do estudo, quando comparado os resultados entre os grupos, não houve 

diferença significante entre os 4 grupos. Já o NCI apresentou ganhos médios de 2,9; 

2,6; 2,7 e 1,3 mm, para os grupos PME, PME+RTG, RTG e RET, respectivamente, 

mostrando resultados significantes para os 4 grupos comparados ao início (p<0.001), 

mas não quando comparados entre si. E para a RG houve um aumento significante 

estatisticamente em todos os grupos (p < 0.001) comparado ao início, mas sem 

diferença estatística entre os grupos. Este trabalho concluiu que todas as modalidades 

de tratamento obtiveram melhores resultados em relação ao início do tratamento, sendo 

bem mantidos por 60 meses, não apresentando superioridade entre os tratamentos ao 

final desse tempo. 
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2.2 Quadro de dados dos trabalhos acima 
 
 
 
 
 

AUTOR DESENHO TEMPO 
MESES 

Nº 
PACIENTE

Nº 
DEFEITO 

TIPO 
DEFEITO 
INFRA-
ÓSSEO 

TRATAMENTO ANTIBIÓTICO TRAT. 
QUÍM. 
RADICULAR

RESULTADOS 

Pontoriero, 
Wennström 
e Lindhe 
(1999) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

12  40 80 1,2,3 PME X RTG X 
RET 

Amoxicilina EDTA no 
grupo PME 

PME e RTG foram 
melhores para 
NCI e PCS do que 
RET 

Lekovic et 
al. (2001) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

6 18 36 2 e 3 PME + RTG + 
BPBM X RET 

Penicilina EDTA no 
grupo PME 

PME+RTG+BPBM 
foi melhor para 
NCI e PCS do que 
RET  

Camargo 
et al. 
(2001) 

Boca-
dividida 
(PCS≥6mm) 

6 24 48 2 e 3 PME+BPBM X 
RET 

Amoxicilina EDTA no 
grupo PME 

PME+BPBM foi 
melhor para NCI e 
PCS do que RET 

Sculean et 
al. (2001c) 

Paralelo 
(PCS≥6mm) 

12 56 56 1,2,3 PME X RTG X 
PME+RTG X 
RET 

Amoxicilina EDTA em 
todos os 
grupos 

PME, RTG e 
PME+RTG foram 
melhores para 
NCI do que RET 

Zucchelli et 
al. (2002) 

Paralelo 
(PCS≥7mm) 

12 90 90 1,2,3 PME X  RTG X 
RET 

Amoxicilina + 
Ac. 
Clavulânico 

EDTA em 
todos os 
grupos  

PME e RTG foram 
melhores para 
NCI e PCS X RET 

Sculean et 
al. (2004) 

Paralelo 
(PCS≥6mm) 

12 e 60 42 42 1,2,3 PME X RTG X 
PME+RTG X 
RET 

Amoxicilina EDTA em 
todos os 
grupos 

Não houve 
diferença entre os 
grupos aos 60 
meses 
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3 PROPOSIÇÃO 
 
 
 
 

Comparar os parâmetros clínicos periodontais (nível clínico de inserção 

relativo, profundidade clínica de sondagem, retração gengival, índice de placa, 

índice gengival, faixa de gengiva queratinizada e mobilidade dental), ao longo de 24 

meses, após o tratamento de defeitos infra-ósseos com retalho de espessura total 

(RET) associado ou não à proteína da matriz do esmalte (PME). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
 
4.1 Material 
 
 
 
 
4.1.1 Delineamento e casuística 

 
 
 
 
Foi conduzido um ensaio clínico aleatório, com delineamento de boca 

dividida. 

 Os pacientes foram selecionados na Clínica de Pós-Graduação da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) (Anexo A). 

Foram  quase 92 pacientes examinados, dos quais 27 foram selecionados segundo 

critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Desse grupo, oito pacientes não 

puderam completar os primeiros 6 meses de experimento por motivos de saúde ou 

particulares. Entre os dezenoves pacientes restantes, oito foram excluídos logo após 

a cirurgia por não apresentarem um par ou mais de defeitos infra-ósseos. Outro 

paciente deixou o experimento após completar 18 meses de estudo, por motivo de 

saúde. Ao final dos 24 meses, pudemos avaliar 10 pacientes. 

Portanto, 10 pacientes (02 do sexo masculino e 08 do sexo feminino, com 

idades variando entre 28 e 50 anos) participaram deste estudo.  

Os critérios de inclusão foram: 

(1) apresentar periodontite crônica (ARMITAGE, 1999); 

(2) apresentar boa saúde geral; 
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(3) apresentar 1 par ou mais de defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 paredes em 

dentes unirradiculares, com profundidade clínica de sondagem > 6 mm; 

(4) índice de placa < 20% (O’LEARY; DRAKE; NAYLOR, 1972); 

(5) presença de faixa de gengiva queratinizada ≥ 2 mm.  

Os critérios de exclusão foram: 

(1) ter tomado antibiótico nos 6 meses prévios ao tratamento;  

(2) apresentar tratamento endodôntico nos dentes com defeito infra-ósseo; 

(3) apresentar mobilidade grau 3 (O’LEARY; RUDD, 1963). 

Esses 10 pacientes apresentaram um total de 38 defeitos infra-ósseos. 
 
 
 
 
4.2 Métodos 
 
 
 
 
 Os participantes responderam a um questionário sobre sua saúde geral, 

hábitos e história dental. Assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

para participarem da pesquisa (Apêndice A). Todos os pacientes foram submetidos 

a instruções de higiene bucal, raspagem e alisamento coronário e radicular com 

instrumentos manuais e, quando necessário, ajuste oclusal. Após um período que 

variou de 4 a 6 semanas, esse paciente foram reavaliados para serem definidas as 

áreas cirúrgicas e coletados os dados clínicos.  

 
 
 
 
4.2.1 Calibração e parâmetros clínicos estudados 
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 O examinador foi cego e calibrado para o estudo (coeficiente de correlação 

intra-classe = 0,98) (REDDY, 1997; POLSON, 1997; KIRKWOOD, 1988). 

Os parâmetros clínicos foram medidos com o auxílio de um guia de acrílico 

confeccionado com base na face oclusal de cada dente a ser operado, em resina 

autopolimerizável (Jet®, Artigos Odontológico Clássico LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil). Cada guia possuía uma canaleta e uma parada (“stop”) para cada sítio, de 

acordo com a localização dos defeitos (disto-vestibular, mésio-vestibular, disto-

lingual e mésio-lingual).  

Os seguintes parâmetros clínicos foram coletados: 

(1) índice gengival (IG) (LÖE, 1967); 

(2) índice de placa (IP) (SILNESS, LÖE, 1964); 

(3) profundidade clínica de sondagem (PCS); 

(4) nível clínico de inserção relativo (NCIR); 

(5) retração gengival (RG); 

(6) largura de faixa de gengiva queratinizada (GQ); 

(7) mobilidade dental (MD) (O’LEARY, RUDD, 1963). 

Os parâmetros clínicos IG, IP, PCS, RG e GQ foram medidos com uma sonda 

milimetrada (PCP-UNC, Hu-Friedy®, Chicago, IL, USA). Apenas o NCIR foi medido 

com uma sonda computadorizada (Florida Probe®, Florida Probe Corporation, 

Gainesville, Florida, USA) (Figura 4.1 e 4.4). 

 
  
4.2.2 técnica cirúrgica 
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As cirurgias foram realizadas por um único pesquisador sem a presença do 

examinador. Os defeitos foram divididos em dois grupos, aleatoriamente, através de 

sorteio utilizando moeda, que receberam os seguintes tratamentos: 

(1) o grupo PME foi tratado com retalho de espessura total (RET) e proteína da 

matriz do esmalte (PME) (Emdogain®, Biora AB, Malmo, Sweden); 

(2) o grupo RET recebeu retalho de espessura total para desbridamento.  

A técnica cirúrgica consistiu em: anestesia infiltrativa com clorhidrato de 

mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000 (Mepivacaína®, DFL Indústria e 

Comércio LTDA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), incisão intra-sulcular ao redor do dente 

que apresentava o defeito, estendendo-se aos dentes adjacentes e/ou ao rebordo 

desdentado adjacente. O retalho foi elevado através de um descolador de periósteo 

tipo Molt até a adequada visualização do defeito. A superfície radicular foi raspada e 

alisada, e o defeito desbridado com curetas manuais. 

Neste momento da cirurgia, para o grupo RET, o retalho foi reposto e 

suturado (Figura 4.2) com fio de nylon 5-0 (Tech-Lon®, TechSynt/Lukens Ind. Com. 

Imp. E Exp. S/A, São Paulo, SP, Brasil). As suturas foram removidas com 7 dias 

(Figura 4.5) e os parâmetros clínicos reavaliados após 6, 12, 18 e 24 meses (Figura 

4.3). Para o grupo PME, os procedimentos cirúrgicos acima citados foram iguais 

(Figura 4.5). Neste momento, a superfície radicular exposta ao defeito ósseo foi 

condicionada com EDTA gel 24% (Prefgel®, Biora AB, Malmö, Sweden) por dois 

minutos, lavada com solução salina, e secada com sugador e gaze estéril para a 

aplicação da PME começando do fundo do defeito até a junção esmalte-cemento. O 

retalho foi reposto e suturado. As suturas foram removidas com 7 dias e os 

parâmetros clínicos reavaliados após 6, 12, 18 e 24 meses (Figura 4.6). 



 39

 

Figura 4.1- Momento do registro do NCIR com guia acrílica utilizando sonda computadorizada (Grupo  
                  RET) 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.2- Retalho deslocado e defeito desbridado (Grupo RET) 
 
 
 



 40

 
 
Figura 4.3- Pós-operatório de 24 meses (Grupo RET) 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.4- Momento do registro do NCIR com guia acrílica utilizando sonda computadorizada (Grupo  
                  PME) 
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Figura 4.5- Afastamento do retalho para preparo radicular e do defeito. Após este momento a 
superfície  
                  radicular foi tratada quimicamente e aplicado a proteína da matriz do esmalte (Grupo 
PME) 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.6- Pós-operatório de 24 meses (Grupo PME) 
 
 
4.2.3 Pós-operatório 
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Foi administrado aos pacientes analgésico (750mg de paracetamol) a cada 6 

horas enquanto houvesse dor e bochecho com clorexidina 0,12% (Periogard®, 

Colgate-Palmolive Divisão Kolynos do Brasil, Osasco, Brasil) duas vezes ao dia, 

após 30 minutos da higiene bucal, durante 4 semanas. 

Todos os pacientes foram acompanhados semanalmente até a 8º semana, e 

depois entraram num programa de controle e manutenção a cada dois meses até 

completarem 6 meses, e a cada 3 meses até completarem 24 meses. A cada visita 

de controle e manutenção, eram feitas raspagem e polimento supragengival e 

orientação de higiene bucal de acordo com a necessidade. Após 6, 12, 18 e 24 

meses, os seguintes parâmetros clínicos foram coletados: PCS, NCIR, IP, IG, RG, 

GQ e MD. 

 
 
 
 
4.2.4 Análise estatística 

 
 
 
 
Como alguns pacientes apresentavam mais de um par de defeitos na 

cavidade bucal, foram calculadas as médias dos defeitos dos grupos para cada 

indivíduo. Em seguida, foram calculados, para cada grupo, a média, a mediana e o 

desvio padrão das variáveis PCS, NCIR, IP, IG, MD, RG e GQ, utilizando-se o 

paciente como unidade estatística.  

Inicialmente verificou-se a normalidade da distribuição das variáveis pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov, e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene 

(KIRKWOOD, 1988). Por se tratar de um delineamento de boca dividida, no qual os 
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dois grupos experimentais são relacionados, utilizamos para a comparação de 

médias testes para amostras relacionadas. Como as variâncias não foram 

homogêneas e a distribuição não foi normal, utilizou-se, o teste não paramétrico de 

Wilcoxon para amostras pareadas para testar a igualdade das médias das variáveis 

entre os grupos PME e RET.  

Foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman para comparar as 

alterações ao longo do tempo das médias de cada grupo antes da cirurgia (inicio), 6, 

12, 18 e 24 meses após a cirurgia.  

 Os dados coletados foram registrados em um banco de dados elaborado em 

programa Excel (versão 7.0). A análise estatística foi realizada em programa 

STATISTICA versão 5.1 e programa SPSS para Windows (versão 5.2). E, em todos 

os testes estatísticos, foi utilizado um nível de significância α de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram selecionados 27 pacientes para participarem do estudo segundo os 

critérios de inclusão e exclusão, já citados no capítulo anterior. Desse grupo, oito 

pacientes não puderam completar os primeiros 6 meses de experimento por motivos 

de saúde ou outros motivos particulares. Entre os dezenoves pacientes restantes, 

oito foram excluídos logo após a cirurgia por não apresentarem um par ou mais de 

defeitos infra-ósseos. Outro paciente deixou o experimento após completar 18 

meses de estudo, por motivo de saúde. Ao final dos 24 meses, pudemos avaliar 10 

pacientes. 

A evolução pós-operatória ocorreu dentro dos padrões de normalidade, não 

havendo quaisquer complicações, tais como abscessos, reações alérgicas, ou 

infecções, sendo que quatro pacientes relataram hipersensibilidade dentinária 

transitória após a cirurgia. 
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Tabela 5.1- Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação à 
                   Profundidade Clínica de Sondagem (PCS) 

 
 

 PME RET P 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
6,30 
7,00 
0,99 

10 
6,13 
6,00 
0,88 

 
0,50 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,50 
2,00 
0,99 

10 
2,51 
2,00 
1,10 

 
0,85 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,30 
2,00 
0,99 

10 
2,64 
2,33 
1,34 

 
0,63 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,68 
3,00 
1,10 

10 
2,74 
2,50 
1,49 

 
0,76 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,09 
2,00 
0,97 

10 
2,85 
2,50 
1,42 

 
0,030* 

 

 p  
(Friedman)  

< 0,001* < 0,001*  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 

 Analisando os resultados acima, verificamos que o grupo PME apresentou 

uma redução média inicial da PCS de 3,8 mm, após 6 meses do tratamento 

cirúrgico. Posteriormente, houve uma redução adicional na média de 0,2 mm, após 

12 meses, seguida de um aumento de 0,38 mm, aos 18 meses, e nova redução de 

0,59 mm, após 24 meses. Desta forma, a média de redução total da PCS do início 

do tratamento até completarem 24 meses foi de 4,21 mm (Tabela 5.1). 

 No grupo RET foi observada redução média inicial de 3,62 mm na PCS, 

seguida por um pequeno aumento ao longo do tempo (0,13 mm em 12 meses, mais 

0,10 mm em 18 meses, e mais 0,11 mm em 24 meses). Logo, a média de redução 
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total da PCS para o grupo RET foi de 3,28 mm após 24 meses do tratamento 

cirúrgico (Tabela 5.1). 

 De acordo com a análise estatística, ocorreu diminuição significativa (p<,001) 

de PCS ao longo do tempo, para ambos os tratamentos realizados.  

 Através das comparações múltiplas, notou-se que, para os dois tratamentos, 

houve diferença significativa apenas entre o início do estudo e os demais tempos 

experimentais, pois a partir de seis meses não se observa diferença relevante 

(Anexo B). 

 Quando os grupos PME e RET foram comparados em cada tempo 

separadamente, constatou-se que houve diferença significativa entre estes apenas 

após 24 meses (p=0,030). Aos 24 meses, os grupos PME e RET apresentaram 

valores de 2,09 mm e 2,85 mm, respectivamente, havendo diferença de 0,76 mm 

entre estes. Portanto, o grupo PME apresentou redução de PCS significativamente 

maior do que o grupo RET após 24 meses (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.2- Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação ao  
                   Nível Clínico de Inserção Relativo (NCIR)  

 
 

 PME RET P 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
13,26 
13,50 
1,88 

10 
13,37 
13,50 
1,71 

 
0,79 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
11,00 
11,00 
1,46 

10 
10,93 
11,25 
1,87 

 
0,85 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
9,80 
10,00 
1,77 

10 
9,72 
10,00 
1,53 

 
0,62 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
8,77 
9,00 
1,84 

10 
9,20 
9,00 
1,29 

 
0,59 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
7,57 
8,50 
2,05 

10 
8,13 
8,00 
1,34 

 
0,59 

 p  
(Friedman)  

< 0,001* < 0,001*  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 
 

O grupo PME apresentou um ganho clínico de inserção relativo de 2,26 mm 

entre o início do estudo e 6 meses após o tratamento. Ao longo do tempo os valores 

médios de NCIR foram diminuindo até 24 meses, sendo que entre 6 meses e 24 

meses houve um ganho clínico de inserção relativo adicional de 3,43 mm. 

Considerando-se a média de NCIR no início do estudo, houve um ganho de 5,69 

mm ao longo dos 24 meses de estudo (Tabela 5.2). 

No grupo RET houve um ganho no NCIR de 2,44 mm entre o início e 6 

meses.  Ao longo do período experimental houve também um ganho adicional no 

NCIR, sendo que a diferença entre a média inicial e a média final (24 meses) foi de 

5,25 mm (Tabela 5.2).  
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O experimento mostrou que houve um ganho significativo do Nível Clínico de 

Inserção Relativo em ambos os grupos (PME = p<0,001; RET = p<0,001) quando 

comparamos os resultados iniciais e finais, entretanto, esses resultados não 

mostraram diferenças significativas entre os grupos (p=0,59) (Tabela 5.2). 

 De acordo com o teste de comparações múltiplas, nos dois grupos houve 

diferença significativa entre os valores iniciais e os valores de todos os outros 

tempos experimentais (p<0,001). Além disso, nos dois grupos houve um ganho 

clínico de inserção significativo entre 6 e 18 meses, 6 e 24 meses e entre 12 e 24 

meses (Anexo C). O que poderíamos afirmar que houve um ganho adicional 

significativo a cada 12 meses. 

 Embora os dois grupos tenham apresentado ganhos estatisticamente 

significativos ao longo do tempo, não houve diferença significativa entre os dois 

grupos em qualquer momento do estudo. (Tabela 5.2) 
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Tabela 5.3 - Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais  
                    com relação ao Índice de Placa (IP)  

 
 

 PME RET P 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,88 
1,00 
0,31 

10 
0,88 
1,00 
0,40 

 
1,00 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,69 
0,00 
0,66 

10 
0,52 
0,00 
0,66 

 
0,44 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,39 
0,00 
0,38 

10 
0,45 
0,00 
0,52 

 
0,67 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,65 
0,00 
0,73 

10 
0,52 
0,00 
0,73 

 
0,59 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,33 
0,00 
0,55 

10 
0,18 
0,00 
0,40 

 
0,46 

 p  
(Friedman)  

0,022* 0,005*  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 
 Enquanto o grupo PME apresentou uma redução do IP de aproximadamente 

60%, o grupo RET apresentou uma redução de aproximadamente 80% ao longo dos 

24 meses de estudo (Tabela 5.3). 

 Verificou-se uma diminuição significativa no índice de placa ao longo ao 

tempo no grupo PME (p=0,022) e no grupo RET (p=0,005). Entretanto, não foi 

constatada diferença significativa entre os grupos em nenhum momento do estudo. 

 De acordo com o teste de comparações múltiplas, houve diferença 

significativa no grupo PME apenas entre o início do estudo e após 24 meses 

(p=0,004). No grupo RET também foi observada diferença apenas entre o início e 24 

meses (p=0,009) (Anexo D). 



 50

 

Tabela 5.4 - Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação ao  
                    Índice Gengival (IG)  

 
 

 PME RET P 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
1,63 
2,00 
0,50 

10 
1,57 
2,00 
0,47 

 
0,59 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,33 
0,00 
0,63 

10 
0,59 
0,00 
0,80 

 
0,39 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,18 
0,00 
0,34 

10 
0,36 
0,00 
0,67 

 
0,45 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,15 
0,00 
0,34 

10 
0,29 
0,00 
0,43 

 
0,45 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,15 
0,00 
0,26 

10 
0,27 
0,00 
0,42 

 
0,34 

 p  
(Friedman)  

< 0,001* < 0,001*  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 

 Foi observada redução significativa do Índice Gengival (IG) nos grupos PME e 

RET (p<0,001) do início do experimento ao final em todos os tempos.  

 No grupo PME houve uma queda inicial de aproximadamente 80% nos 

escores médios de IG, e, ainda assim, continuaram diminuindo até o final do estudo. 

No grupo RET verificou-se uma redução inicial de aproximadamente 60% no IG, 

sendo que os valores médios também continuaram diminuindo até o período de 24 

meses. Apesar desses resultados, não foi constatada diferença significativa entre os 

grupos em qualquer momento do estudo (Tabela 5.4). 
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 O teste de comparações múltiplas mostrou que tanto no grupo PME como no 

grupo RET, as diferenças estavam apenas entre o momento inicial e os demais 

momentos do estudo (Anexo E). 
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Tabela 5.5 - Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação à  
                    Retração Gengival (RG)  

 
 

 PME RET p 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
1,67 
2,00 
1,35 

10 
1,63 
2,00 
0,83 

 
0,94 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,85 
2,50 
1,05 

10 
2,36 
1,50 
2,49 

 
0,42 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,71 
2,00 
1,43 

10 
2,24 
1,50 
2,30 

 
0,61 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,62 
2,00 
1,51 

10 
2,33 
2,00 
2,04 

 
0,76 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
2,69 
2,00 
1,48 

10 
2,32 
2,00 
2,04 

 
0,68 

 p  
(Friedman)  

< 0,001* 0,062  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 

 Houve aumento significativo da retração gengival (RG) somente no grupo 

PME (p<0,001). Comparando-se os valores médios iniciais e os valores médios 

obtidos após 6 meses, constatou-se um aumento médio de 1,18 mm na retração do 

grupo PME. Contudo, os valores médios da RG apresentaram poucas alterações, ao 

longo dos 24 meses.  

Embora, também, um aumento da retração gengival tenha sido observado no 

grupo RET (0,73 mm aos 6 meses; sem grandes alterações ao longo do tempo), 

este aumento não foi significativo em nenhum dos tempos avaliados (p=0,062).  

 Não houve diferença entre os grupos com relação à quantidade de retração 

gengival em qualquer momento do estudo (p=0,68). 
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De acordo com o teste de comparações múltiplas, houve diferença 

significativa apenas entre os valores iniciais e os demais momentos do estudo para 

o grupo PME (Anexo F).  
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Tabela 5.6 - Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação à  
                    Faixa de Gengiva Queratinizada (GQ) 

 
 

 PME RET p 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
3,92 
3,67 
1,37 

10 
4,41 
4,25 
1,39 

 
0,20 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
3,76 
3,33 
1,32 

10 
4,19 
4,25 
1,68 

 
0,33 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
4,07 
4,00 
1,35 

10 
4,09 
4,00 
1,38 

 
0,53 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
3,95 
4,00 
1,26 

10 
3,85 
3,67 
1,45 

 
0,72 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
3,82 
4,00 
1,15 

10 
3,63 
3,67 
1,54 

 
0,90 

 p  
(Friedman)  

0,23 0,010*  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 

 Praticamente não houve alteração na quantidade de gengiva queratinizada no 

grupo PME (0,1 mm; p=0,23). Mas, no grupo RET houve uma redução significativa 

na faixa de gengiva queratinizada ao longo do tempo de 0,78 mm (p=0,010) (Tabela 

5.6). 

Segundo o teste de comparações múltiplas, esta diferença ocorreu apenas 

entre o início e o final do estudo (p=0,022) (Anexo G). 

 Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com 

relação à quantidade de gengiva queratinizada durante todo o estudo (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.7 - Média, mediana, desvio padrão e comparação dos grupos experimentais com relação à  
                    Mobilidade Dental (MD) 

 
 

 PME RET p 
(Wilcoxon) 

Início N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,21 
0,00 
0,40 

10 
0,13 
0,00 
0,32 

 
0,46 

6 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,27 
0,00 
0,64 

10 
0,13 
0,00 
0,32 

 
0,58 

12 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,09 
0,00 
0,30 

10 
0,15 
0,00 
0,35 

 
0,78 

18 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,24 
0,00 
0,42 

10 
0,25 
0,00 
0,62 

 
0,78 

24 meses N 
Média 

Mediana 
DP† 

10 
0,24 
0,00 
0,42 

10 
0,18 
0,00 
0,40 

 
0,70 

 p  
(Friedman)  

0,64 0,68  

† DP = desvio padrão; * diferença significativa a 5% 
 

 A mobilidade dental não sofreu mudanças ao longo do tempo em ambos os 

grupos. Isto é, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

experimentais em qualquer momento do estudo com relação ao grau de mobilidade 

(Tabela 5.7).  
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6 DISCUSSÃO 
 
 
 
 

Nosso estudo observou uma redução da PCS tanto para o grupo PME quanto 

para o grupo RET, em todos os períodos de avaliação (6, 12, 18 e 24 meses). Essa 

redução mostrou-se estatisticamente significativa, em ambos os grupos, quando 

comparados os resultados do início ao final de cada tempo (p<0,001), entretanto, o 

grupo PME mostrou uma redução da PCS estatisticamente superior comparado ao 

grupo RET, somente aos 24 meses (p=0,030). Mostrando que o uso da proteína da 

matriz do esmalte foi capaz de auxiliar na redução da profundidade clínica de 

sondagem ao longo do tempo. 

Estudos clínicos anteriores também mostraram reduções da PCS 

estatisticamente superiores para o grupo PME comparado ao grupo controle 

(CAMARGO et al., 2001; FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 

1997; LEKOVIC et al., 2001; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; 

LINDHE, 1999; RÖSING et al., 2005; SCULEAN et al., 2001c, 2004; TONETTI et al., 

2002; WACHTEL et al., 2003; ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et al., 

2002). 

A diferença entre o nosso estudo e os citados acima é que esses estudos 

quando compararam seus resultados em mais de um tempo, como os de Heijl et al. 

(1997) e Zetteström et al. (1997), que avaliaram seus resultados em 8,16 e 36 

meses, e ainda Wachtel et al. (2003), que observaram os resultados de 6 e 12 

meses, seus resultados clínicos da PCS foram superiores para o grupo PME em 

todos os tempos estudados. Da mesma forma, estudos que só avaliaram os 

resultados após 12 meses, como Froum et al. (2001), Pontoriero, Wennström e 

Lindhe (1999), Tonetti et al. (2002) e Zucchelli et al. (2002), bem como, Camargo et 
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al. (2001) e Lekovic et al. (2001) que avaliaram seus resultados em apenas 6 meses, 

também mostraram em seus resultados que a PME foi superior na redução da PCS.  

No entanto, Francetti et al. (2004), avaliaram os resultados clínicos da PCS 

aos 12 e 24 meses, encontrando dados opostos aos nossos. Enquanto Francetti et 

al. (2004) mostraram que a PCS foi superior no grupo PME somente aos 12 meses, 

e não aos 24 meses, em nosso estudo, mostramos que a PCS não foi superior no 

grupo PME comparado ao RET aos 12 meses, mas superior aos 24 meses. E ainda 

notamos que Sculean et al. (2004) observaram superioridade estatística no resultado 

da PCS para o grupo PME comparado ao grupo RET aos 12 meses e não 

observaram esta mesma superioridade estatística entre os grupos após 60 meses. 

Já Okuda et al. (2000), Rösing et al. (2005) e Sculean et al. (2001c) não 

observaram diferenças estatisticamente significantes na PCS após 12 meses, 

corroborando como os nossos achados nesse mesmo período de estudo. O que nos 

faz pensar que a heterogeneidade e a qualidade da metodologia dos trabalhos 

citados, bem como, os riscos de erros sejam durante: a escolha do perfil do 

paciente, as coletas dos dados iniciais ou finais, os cuidados da fase cirúrgica, e 

ainda, no controle de placa profissional do paciente ou em casa, ao longo do estudo, 

pode influenciar os resultados no final do trabalho.    

Avaliamos neste estudo a redução adicional da PCS entre os tempos de 6, 

12, 18 e 24 meses, para ambos os grupos. E encontramos uma redução adicional 

para o grupo PME de 0,2 mm (após 12 meses), seguida de um aumento na média 

de 0,38 mm (após 18 meses), e uma nova redução da PCS de 0,59 mm (após 24 

meses), o que significa que houve uma redução adicional de 0,41 mm entre 6 e 24 

meses. E para o grupo RET, a redução adicional ao longo do tempo (0,13 mm em 12 

meses, mais 0,10 mm em 18 meses e mais 0,11mm em 24 meses) somou 0,34 mm. 
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Isto nos mostra que além da redução conseguida para a PCS aos 6 meses foi 

possível também aumentar essa redução ao longo dos 24 meses de estudo em 

ambos os grupos. Entretanto, quando feitas comparações múltiplas entre os tempos 

de 6, 12, 18 e 24 meses, em ambos os grupos, houve diferença significativa apenas 

entre o início e o final de cada tempo estudado, pois a partir de 6 meses de estudo 

não se observou diferença estatisticamente relevante.  

Esta redução adicional conseguida ao longo do nosso trabalho pode ser 

explicada de várias formas. Por exemplo: em nosso estudo, apenas pacientes com 

um índice de placa < 20% foram incluídos no estudo, além disso, esses pacientes 

foram monitorados a cada 3 meses, sendo motivado em relação a sua higiene bucal 

pessoal e feitos controles e manutenções de raspagem e polimento supra-gengival. 

Entretanto, para o NCIR, os resultados no grupo PME e RET, nos mostraram 

ganhos significativos para ambos os grupos comparado o início e cada tempo 

estudado (p< 0,001), mas esse resultado não foi diferente estatisticamente quando 

comparadas às médias entre os dois grupos, em nenhum momento do experimento. 

O que significa, que apesar do ganho de inserção conseguido através dos dois tipos 

de tratamento em ambos os grupos, a proteína da matriz do esmalte não teve o 

efeito superior adicional esperado. 

Mesmo assim, valores médios de ganho no NCI reportados por estudos 

clínicos anteriores, nos mostram que a proteína da matriz do esmalte tem o seu 

efeito adicional no ganho de inserção comparado ao grupo controle (CAMARGO et 

al., 2001; FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; 

LEKOVIC et al., 2001; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; 

LINDHE, 1999; RÖSING et al., 2005; SCULEAN et al., 2001c, 2004; TONETTI et al., 
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2002; WACHTEL et al., 2003; ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et al., 

2002). 

Dois trabalhos corroboram com os nossos resultados para o NCI: Sculean et 

al. (2004), que embora tenham encontrado superioridade estatística no ganho de 

inserção para o grupo PME, aos 12 meses, esse resultado não foi observado após 

60 meses; e Rösing et al. (2005) que tanto no tempo de 6 meses, bem como, no 

tempo de 12 meses de estudo, não observaram superioridade do grupo PME sobre 

o grupo RET. Diversos aspectos podem estar relacionados à variabilidade dos 

resultados observada entre esses estudos, como por exemplo, o local de realização 

do estudo, a inclusão de pacientes fumantes, o número de paredes dos defeitos 

infra-ósseos tratados, o grau de corticalização das paredes do defeito, o tipo de 

doença periodontal tratada, a resposta do paciente ao tratamento, a persistência de 

patógenos periodontais específicos, diferenças na habilidade técnica e na 

experiência dos clínicos, na capacidade de organização clínica e na coleta dos 

dados (TONETTI et al., 2002, 2004). 

Quando analisamos o ganho adicional do NCIR ao longo do nosso 

experimento observamos que o grupo PME obteve um ganho adicional do NCIR de 

1,2 mm entre 6 e 12 meses, 1,03 mm entre 12 e 18 meses e de 1,2 mm entre 18 e 

24 meses, totalizando um ganho adicional do NCIR de 3,43 mm ao longo do tempo. 

Para o grupo RET foi observado um ganho adicional do NCIR de 1,21, 0,52 e 1,07 

mm, nos respectivos intervalos de tempos citados acima, totalizando um ganho 

adicional de 2,8 mm. O que significa, do ponto de vista clínico, que em ambos os 

grupos houve uma melhora do NCIR aos 6 meses e ainda continuou melhorando até 

o final do experimento. Do ponto de vista estatístico, esses ganhos adicionais foram 

significativos entre 6 e 18 meses, entre 6 e 24 meses e entre 12 e 24 meses, para 
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ambos os grupos, valorizando os nossos resultados. E tudo isso pôde ser 

conseguido através da cooperação, paciência e persistência do paciente durante o 

tempo do tratamento, além da confiança que estes depositaram em seus 

examinadores, mantendo uma relação de motivação e cooperação entre paciente e 

examinador. 

A variabilidade de resultados relacionados ao próprio paciente, à morfologia 

dos defeitos e o protocolo cirúrgico utilizado nos diferentes estudos, também são 

outros fatores que produz uma grande diversidade entre os resultados (CAMARGO 

et al., 2001; FRANCETTI et al., 2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; 

LEKOVIC et al., 2001; OKUDA et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; 

LINDHE, 1999; RÖSING et al., , 2005; SCULEAN et al., 2001c, 2004; TONETTI et 

al., 2002; WACHTEL et al., 2003; ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et al., 

2002). Esses dados também podem ser encontrados na revisão sistemática do 

Espósito et al. (2005) onde observaram que a diferença entre o ganho médio clínico 

de inserção dos grupos PME e RET é de 1,2 mm e que a redução média clínica da 

sondagem é de 0,77 mm, o que é muito pouco do ponto de vista clínico, entretanto, 

mesmo tendo pouco significado clínico, estatisticamente a PME é superior ao RET 

em relação ao ganho de NCI e redução da PCS. 

Com relação ao IP, foi detectada uma redução significativa nos dois grupos 

ao longo do tratamento (p= 0,022 para PME; p= 0,005 para RET), sem, contudo ser 

observada uma diferença estatisticamente significante entre os grupos, em qualquer 

tempo. Em nosso estudo, um dos critérios para seleção dos pacientes era 

apresentar um IP ≤ 20%, uma vez que o nível de controle de placa realizado pelo 

indivíduo influencia o resultado final do tratamento (TONETTI; PINI-PRATO; 

CORTELLINI, 1993, 1995, 1996). O baixo IP tem grande influência nas fases iniciais 
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da cicatrização durante a fase pós-operatória. Dessa forma, para manter este 

quadro, um programa de terapia periodontal de suporte foi rigorosamente aplicado a 

cada três meses. Nessas consultas eram realizados reforços de higiene bucal 

quando necessário e controle de placa profissional, o que resultou uma redução de 

aproximadamente 60% no IP para o grupo PME quando comparados os valores 

iniciais aos de 24 meses do estudo, sendo observado o mesmo quadro para o grupo 

RET, cuja redução foi de aproximadamente 80% durante o mesmo período. 

Entretanto, quando analisamos a literatura estudada neste trabalho, observamos 

que os experimentos que avaliaram o IP não verificaram mudanças deste parâmetro, 

entre os grupos, durante o período estudado (CAMARGO et al., 2001; FROUM et al., 

2001; HEIJL et al., 1997; OKUDA et al., 2000; RÖSING et al., 2005; SCULEAN et 

al., 2001c, 2004). À semelhança do nosso trabalho, esses estudos também 

utilizaram como critério de inclusão, pacientes que obrigatoriamente apresentassem 

baixos níveis de IP, logo, isso se deve, provavelmente, a um adequado controle de 

placa bacteriana realizado pelo paciente, associado ao controle de placa 

profissional, realizado periodicamente.  

Estudos clássicos como o de Nyman, Rosling e Lindhe (1975) mostraram que 

pacientes com alto nível de higiene bucal, após passarem por cirurgias periodontais, 

somente mostraram sucesso da saúde periodontal ao longo do tempo quando 

receberam controle de placa profissional feita periodicamente. Rosling, Nyman e 

Lindhe (1976) demonstraram em outro trabalho que após cirurgias visando 

regeneração óssea em defeitos infra-ósseos, somente os pacientes que mantiveram 

uma adequada higiene bucal caseira associada ao controle de placa profissional 

periódicos é que resultaram no preenchimento do defeito ósseo, após 2 anos de 

estudo. E mais tarde, Lindhe e Nyman (1984) mostraram como o controle de placa 
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profissional periódico, variando entre 3 a 6 meses, associados à higiene bucal 

realizada pelo paciente em casa pode manter a saúde periodontal, tanto em 

pacientes jovens bem como em adultos, ao longo de 14 anos. Logo, esses trabalhos 

acima citados nos mostram a grande importância de manter o seu paciente dentro 

de um programa periódico de controle e manutenção da saúde periodontal. 

Quando observado o IG, tanto no grupo PME como no grupo RET, foi 

detectada uma redução significativa ao longo do experimento (p< 0,001), entretanto, 

não houve diferença significativa entre os grupos em nenhum momento do 

experimento. Corroborando com nossos resultados está Sculean et al. (2004) que 

também observaram uma melhora estatisticamente significante do IG, ao longo de 

12 e 60 meses, em ambos os grupos, mas, no entanto, não foram estatisticamente 

diferentes quando comparados os resultados entre os grupos, em qualquer 

momento do estudo. Nos demais estudos citados anteriormente, quando analisado o 

IG, não observaram mudanças estatísticas desse índice ao longo do experimento e 

nem entre os grupos (CAMARGO et al., 2001; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 

1997; OKUDA et al., 2000; RÖSING et al., 2005; SCULEAN et al., 2001c). 

IP e IG com resultados clínicos melhores promovem melhores resultados 

clínicos para o NCI (TONETTI; PINI-PRATO; CORTELLINI, 1993). 

A RG, em nosso estudo, foi maior para o grupo PME do que para o grupo 

RET quando comparados os resultados com o início do tratamento (p< 0,001), em 

todos os tempos avaliados, apesar desse resultado, os valores médios de retração 

gengival não foram diferentes estatisticamente quando comparadas entre os grupos, 

em qualquer dos períodos estudados. Houve um aumento da RG ao longo do 

experimento nos dois grupos, o qual foi significativo apenas para o grupo PME, para 

todos os tempos estudados (6, 12, 18 e 24 meses), entretanto, quando comparados 
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os grupos entre si, não observamos diferenças em qualquer momento do estudo. 

Nossos resultados corroboram com os outros autores que não encontraram 

diferença significativa entre os grupos estudados, ao final do experimento (OKUDA 

et al., 2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; SCULEAN et al., 2001c, 

2004; WACHTEL et al., 2003), Por outro lado, nossos resultados vão de encontro 

com os resultados de Froum et al. (2001) e Zucchelli et al. (2002) que mostraram em 

seus trabalhos que a RG foi estatisticamente maior para o grupo RET comparado ao 

grupo PME no final do experimento. Dentre os autores que estudaram esse 

parâmetro, somente Lekovic et al. (2001) e Tonetti et al. (2002) mostraram em seus 

estudos que a RG não mudou ao longo do tempo em ambos os grupos.  

Um dos fatores que contribuem para a maior ou menor retração do tecido 

gengival é a sua manipulação durante o ato cirúrgico. Com o planejamento da 

incisão e da técnica cirúrgica escolhida, é possível preservar o tecido gengival e, 

assim, procurar diminuir a quantidade de retração gengival pós-operatória. Em 

nosso trabalho, optamos por uma incisão intra-sulcular de modo a preservar o 

máximo possível o tecido gengival. 

Desde que a manipulação do retalho durante a cirurgia não seja traumática, 

haverá um favorecimento da reparação e a diminuição do risco de perda tecidual. 

Em nosso estudo, a inclusão de pacientes com pelo menos 2 mm de altura de 

gengiva queratinizada e o cuidado com a incisão, permitiu a manutenção da faixa de 

gengiva queratinizada praticamente inalterada. Os resultados demonstraram que 

para a quantidade de faixa de gengiva queratinizada (GQ) remanescente, somente o 

grupo RET demonstrou uma redução significativa que ocorreu ao longo do tempo 

(p=0,010), sem, contudo essa diferença ser significante estatisticamente entre os 

grupos em qualquer momento do estudo. No grupo RET, apesar dos resultados 
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terem demonstrado que a faixa de gengiva queratinizada diminuiu 0,78 mm ao longo 

do tempo, isso só foi estatisticamente significante quando comparado o início e após 

24 meses, no entanto, quando comparado os outros tempos como o início do 

tratamento, essa diminuição do tecido não foi observada estatisticamente. Outros 

estudos também consideraram a suficiência de GQ como pré-requisito para a 

realização da técnica (FRANCETTI et al., 2004; OKUDA et al., 2000; TONETTI et al., 

2002; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; ZUCCHELLI et al., 2002; 

SCULEAN et al., 2001c), apesar de não terem avaliado esta variável em seus 

estudos. 

 Neste trabalho, para a MD não foi observada alteração significativa após 6, 

12, 18 e 24 meses em nenhum dos grupos, e nem entre os grupos quando 

comparadas suas médias. Na literatura citada neste trabalho, somente Okuda et al. 

(2000) avaliaram esse mesmo parâmetro clínico, onde também não encontraram 

diferenças na mobilidade dental entre os grupos PME e RET, ao final de seu 

experimento. 

Trabalhos que comparam o uso da PME com a regeneração tecidual guiada 

(RTG) não encontraram superioridade estatística entre as técnicas (PONTORIERO; 

WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; SILVESTRI et al., 2003; SCULEAN et al., 2001a,c, 

2004, 2006; WINDISH et al., 2002), entretanto, a RTG e a PME se mostraram 

superiores ao RET, em relação à redução da PCS (PONTORIERO; WENNSTRÖM; 

LINDHE, 1999; ZUCCHELLI et al., 2002), e em relação ao NCI (PONTORIERO; 

WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; SCULEAN et al., 2001c; ZUCCHELLI et al., 2002). 

Vale ressaltar que quando as técnicas foram associadas entre si, não houve 

potencialização dos resultados (SCULEAN et al., 2001c, 2004).  
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Quando a PME foi associada aos diferentes tipos de materiais para enxerto 

(CAMARGO et al., 2001; LEKOVIC et al, 2000, 2001; PIETRUSKA, 2001; SCULEAN 

et al., 2002a,b, 2005, 2007; TODD SCHEYER et al., 2002; VELÁSQUEZ-PLATA; 

TODD SCHEYER; MELLONIG, 2002) foi observado que: (1) essa associação 

aumentou o efeito da PME (LEKOVIC et al., 2000; VELÁSQUEZ-PLATA; TODD 

SCHEYER; MELLONIG, 2002); (2) foi superior ao RET (CAMARGO et al., 2001); (3) 

a PME não mostrou diferença estatística quando comparado à utilização de 

materiais para enxerto (TODD SCHEYER et al., 2002; SCULEAN et al., 2002a,b, 

2005, 2007); (4) se associado a RTG (LEKOVIC et al., 2001) também foi superior ao 

RET. 

Em nosso trabalho, utilizou-se EDTA 24% para o tratamento químico radicular 

no grupo PME, de acordo com a instrução do fabricante do Emdogain®, e sua 

utilização foi omitida no grupo RET, com a finalidade de avaliarem-se os resultados 

do retalho de espessura total sem nenhum fator de variação adicional. Assim como 

em nosso estudo, Camargo et al. (2001), Francetti et al. (2004), Froum et al. (2001), 

Lekovic et al. (2001), Pietruska (2001), Pontoriero, Wennström e Lindhe (1999), 

Tonetti et al. (2002), Velasquez-Plata, Todd Scheyer e Mellonig (2002), Wachtel et 

al. 2003 e Windish et al. (2002) só utilizaram o tratamento químico radicular no grupo 

PME. Entretanto, estudos como o de Heijl et al. (1997), Okuda et al. (2000), Rösing 

et al. (2005), Sculean et al. (2001c, 2002a,b, 2004, 2005, 2006, 2007), Silvestre et al. 

2003, Todd Scheyer et al. (2002), Zetterström et al. (1997) e Zucchelli et al. (2002) 

realizaram tratamento químico radicular em todos os grupos experimentais, 

independente do tipo de tratamento aplicado. Alguns desses trabalhos utilizaram 

outras substâncias para o tratamento químico radicular, como por exemplo, o ácido 
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ortofosfórico 37% (HEIJL et al., 1997; OKUDA et al., 2000; ZETTERSTRÖM et al., 

1997) ou o ácido cítrico (FROUM et al., 2001). 

A questão a ser analisada é se o uso do condicionamento radicular leva a 

melhores resultados clínicos comparados ao seu não uso. Temos conhecimento de 

que o tratamento químico radicular após um desbridamento mecânico tem como 

objetivo remover o resto de material residual que não foi conseguido durante a 

raspagem e alisamento radicular, além de mudar quimicamente a superfície 

radicular com a finalidade de favorecer a regeneração periodontal. Entretanto, na 

revisão sistemática de Mariotti et al. (2003) eles falharam em mostrar se os 

tratamentos químicos radiculares, independentes do material aplicado favorecem ou 

não a regeneração periodontal.  Assim como Sculean et al. (2006) não demonstrou 

diferença estatística entre os resultados dos tratamentos de defeitos infra-ósseos 

com PME+EDTA+RET comparado ao uso da PME+RET sem o EDTA. 

Em nosso trabalho, optou-se por não administrar antibiótico como tratamento 

coadjuvante. Pesquisas contraditórias mostram que o uso auxiliar do antibiótico 

podem favorecer melhores resultados (MOMBELLI et al., 2005), bem como, também 

não apresentam resultados adicionais no resultado final do trabalho (SCULEAN et 

al., 2001b). Todos os trabalhos citados neste estudo optaram por administrar 

antibiótico como terapia coadjuvante (CAMARGO et al., 2001; FRANCETTI et al., 

2004; FROUM et al., 2001; HEIJL et al., 1997; LEKOVIC et al., 2001; OKUDA et al., 

2000; PONTORIERO; WENNSTRÖM; LINDHE, 1999; RÖSING et al., 2005; 

SCULEAN et al., 2001c, 2004; TONETTI et al., 2002; WACHTEL et al., 2003; 

ZETTERSTRÖM et al., 1997; ZUCCHELLI et al., 2002). O grande diferencial do 

nosso estudo é que optamos por analisar a eficácia da PME sem nenhum método 

coadjuvante que pudesse alterar a sua real eficácia no organismo humano.  
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Nossos resultados mostram para o clínico que o uso da técnica de retalho 

espessura total (RET) associada com a proteína da matriz do esmalte (PME) não é 

compensatório, visto que os resultados não diferiram do ponto de vista clínico, sendo 

a diferença entre os resultados pequenos. Entretanto, também observamos que os 

resultados conseguidos nesse estudo mostram que independente do tratamento 

utilizado, os resultados adquiridos podem ser bem mantidos ao longo do tempo, 

desde que haja indicação correta, planejamento adequado, e monitoramento em 

longo prazo desses pacientes. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 
 
Dentre das limitações deste estudo, concluímos que o tratamento de defeitos 

infra-ósseos periodontais através da associação da proteína da matriz do esmalte 

com o retalho de espessura total resulta em benefícios adicionais somente para o 

parâmetro profundidade clínica de sondagem quando comparado ao uso do retalho 

de espessura total sozinho, após 24 meses. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
         Este termo se destina a esclarecer ao participante sobre a pesquisa "Estudo 
clínico comparativo, em humanos, da reparação de defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 
paredes utilizando uma membrana absorvível ou proteína da matriz do esmalte", a 
ser desenvolvida pela CD. Daniela Chambrone. 
         No tratamento da doença periodontal (doença que afeta gengiva e osso de 
suporte dos dentes), existem várias técnicas para reconstrução dos tecidos 
afetados. Algumas destas técnicas utilizam um tipo de membrana ou um material 
contendo proteína para melhorar a cicatrização (ou reparação) dos tecidos. Este 
estudo tem o objetivo de comparar 3 diferentes técnicas de tratamento, através de 
acompanhamento clínico e radiográfico. 
         Os pacientes que concordarem em participar da pesquisa responderão a um 
questionário de saúde e passarão por exames clínicos, radiográficos, controle de 
placa bacteriana, orientação de higiene bucal e procedimentos de raspagem e 
alisamento radicular de todos os dentes com o periodonto comprometido. Após esta 
primeira parte do tratamento, novos dados clínicos e radiográficos serão coletados 
observando-se as áreas com necessidade cirúrgica. Esses dados serão comparados 
com os resultados coletados após 6 meses do tratamento cirúrgico. Serão feitas 
fotografias das áreas a serem tratadas pela cirurgia . 
         Após o tratamento cirúrgico haverá acompanhamento semanal nas primeiras 
06 semanas e mensal até 6 meses. Em seguida a este período os pacientes 
entrarão num programa de controle e manutenção na Clínica de Pós-Graduação em 
Periodontia da Universidade de São Paulo. 
         No decorrer do tratamento, em alguns casos, é possível que ocorra algum 
desconforto, como dor, e presença de pus na região em tratamento. Frente a isto ou 
a qualquer outro imprevisto durante o tratamento, o paciente receberá todo amparo 
necessário, entrando em contato com Daniela Chambrone – fone: 8187904 (Clínica 
de Periodontia – USP) ou no telefone: 69653590. 
         A identificação do paciente será preservada de forma que seu nome não 
aparecerá nas publicações subseqüentes à pesquisa, nem será citado em cursos, 
palestras ou aulas expositivas. O paciente não receberá e não efetuará nenhum 
pagamento pela sua participação na pesquisa. 
         Fica claro que o paciente terá o direito de desistir de participar da pesquisa a 
qualquer momento de forma a imperar o seu livre arbítrio, sem prejuízo de qualquer 
benefício que esteja recebendo. 
NOME___________________________________________________________ 
DATA DE NASC.:_______________________ 
R.G.:______________________  DATA DE EXPEDIÇÃO:__________________ 
ENDEREÇO:______________________________________________________ 
CEP:______________________________FONE:_________________________ 
         Declaro estar de pleno acordo com os termos acima e optar pela participação 
voluntária da pesquisa supracitada. 
                                                              
Assinatura:______________________________ 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Comparações múltiplas (PCS) 

Comparações p-valor 
Grupo RET  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,52 
   6 meses x 1,5 anos 0,93 
   6 meses x 2 anos 0,37 
   1 ano x 1,5 anos 0,73 
   1 ano x 2 anos 0,48 
   1,5 anos x 2 anos 0,39 
Grupo PME  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,65 
   6 meses x 1,5 anos 0,86 
   6 meses x 2 anos 0,79 
   1 ano x 1,5 anos 0,94 
   1 ano x 2 anos 0,90 
   1,5 anos x 2 anos 0,73 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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ANEXO C - Comparações múltiplas (NCIR) 
 

Comparações p-valor 
Grupo RET  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,08 
   6 meses x 1,5 anos 0,001* 
   6 meses x 2 anos < 0,001* 
   1 ano x 1,5 anos 0,25 
   1 ano x 2 anos 0,001* 
   1,5 anos x 2 anos 0,08 
Grupo PME  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,07 
   6 meses x 1,5 anos 0,013* 
   6 meses x 2 anos < 0,001* 
   1 ano x 1,5 anos 0,35 
   1 ano x 2 anos 0,027* 
   1,5 anos x 2 anos 0,13 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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ANEXO D - Comparações múltiplas (IP) 

Comparações p-valor 
Grupo PME  

   início X  6 meses 0,99 
   início X  1 ano 0,22 
   início X  1,5 anos 0,96 
   início X  2 anos 0,009* 
   6 meses x 1 ano 0,82 
   6 meses x 1,5 anos 0,99 
   6 meses x 2 anos 0,62 
   1 ano x 1,5 anos 0,92 
   1 ano x 2 anos 0,99 
   1,5 anos x 2 anos 0,77 
Grupo RET  

   início X  6 meses 0,62 
   início X  1 ano 0,37 
   início X  1,5 anos 0,62 
   início X  2 anos 0,009* 
   6 meses x 1 ano 0,99 
   6 meses x 1,5 anos 0,99 
   6 meses x 2 anos 0,70 
   1 ano x 1,5 anos 0,99 
   1 ano x 2 anos 0,89 
   1,5 anos x 2 anos 0,70 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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ANEXO E - Comparações múltiplas (IG) 
 

Comparações p-valor 
Grupo RET  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,20 
   6 meses x 1,5 anos 0,34 
   6 meses x 2 anos 0,38 
   1 ano x 1,5 anos 0,92 
   1 ano x 2 anos 0,95 
   1,5 anos x 2 anos 0,89 
Grupo PME  

   início X  6 meses < 0,001* 
   início X  1 ano < 0,001* 
   início X  1,5 anos < 0,001* 
   início X  2 anos < 0,001* 
   6 meses x 1 ano 0,83 
   6 meses x 1,5 anos 0,84 
   6 meses x 2 anos 0,91 
   1 ano x 1,5 anos 0,86 
   1 ano x 2 anos 0,98 
   1,5 anos x 2 anos 1,00 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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ANEXO F - Comparações múltiplas (RG) 
 

Comparações p-valor 
Grupo PME  

   Início X  6 meses  0,014* 
   Início X  1 ano 0,015* 
   Início X  1,5 anos 0,013* 
   Início X  2 anos 0,010* 
   6 meses x 1 ano 0,95 
   6 meses x 1,5 anos 0,91 
   6 meses x 2 anos 0,98 
   1 ano x 1,5 anos 0,90 
   1 ano x 2 anos 0,72 
   1,5 anos x 2 anos 0,94 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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ANEXO G - Comparações múltiplas (GQ) 
 

Comparações p-valor 
Grupo RET  

   início X  6 meses  0,99 
   início X  1 ano 0,90 
   início X  1,5 anos 0,27 
   início X  2 anos 0,022* 
   6 meses x 1 ano 0,99 
   6 meses x 1,5 anos 0,86 
   6 meses x 2 anos 0,24 
   1 ano x 1,5 anos 0,98 
   1 ano x 2 anos 0,53 
   1,5 anos x 2 anos 0,98 
* estatisticamente significante (p<0,05) 
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