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RESUMO 

 

Este estudo teve o objetivo de comparar os efeitos da biomodificação radicular 

por ácido cítrico associado à tetraciclina (AC) ou terapia fotodinâmica antimicrobiana 

(aPDT) no recobrimento de recessões gengivais pela técnica do enxerto de tecido 

conjuntivo subepitelial (ETCS). Para o estudo paralelo foram selecionados 60 sítios 

em 17 pacientes com recessões de classe I e II de Miller de 2 a 5 mm, múltiplas e 

isoladas, as quais foram divididas em 3 grupos: grupo controle (C) - apenas raspagem, 

grupo AC – raspagem e, aplicação de gel de ácido cítrico associado à tetraciclina (90s) 

e o grupo aPDT - raspagem e aplicação da terapia fotodinâmica antimicrobiana (Azul 

de toluidina O 100µg/ml + laser vermelho). Os parâmetros clínicos profundidade de 

sondagem (PS), nível clínico de inserção (NCI), altura da recessão (AR), largura 

mucosa ceratinizada (LMC), espessura de mucosa ceratinizada (EMC), índice de 

sangramento à sondagem (ISS), índice de placa (IPI) e porcentagem de recobrimento 

radicular (%REC) foram avaliados por um examinador cego e calibrado no baseline e 

3, 6 e 12 meses de pós-operatório. Avaliou-se a hiperestesia dentinária (HIPER) e a 

percepção estética (EST) do paciente através de escala analógica visual no baseline 

e após 7 e 14 dias e 1, 3, 6 e 12 meses. A análise estatística dos dados de NCI foi 

feita pelo teste ANOVA complementado por Tukey. O teste de Friedman 

complementado por Wilcoxon foi aplicado para análise intra-grupos. O teste de 

Kruskal-Wallis foi aplicado para as diferenças entre os grupos, complementado por 

comparações múltiplas entre os três grupos. Para a %REC foi realizado o teste de 

Kruskal-Wallis complementado por Dunnet (p<0,05). Observou-se ganho do NCI em 

todos os grupos, mas este ganho foi maior para os grupos AC (0,55±1,68) e aPDT 

(0,80±2,11) em relação ao C (2,50±1,99) (p<0,05). Houve redução na AR em todos os 

grupos, porém o grupo AC (0,40±0,62) teve maior redução quando comparado C 

(1,15±1,04) (p<0,05). Houve aumento na LMC em todos os grupos e aumento na EMC 

também em todos os grupos, sendo que a EMC nos grupos aPDT (2,80±0,733) e AC 

(2,33±0,60) foram iguais com melhores resultados que o C (1,99±0,65) (p<0,05). Para 

a PS não foram observadas diferenças significantes entre os grupos e nem entre os 

períodos (p>0,05). A %REC foi maior nos grupos AC (82%±30%) e aPDT (82%±28%) 

do que no  grupo  C  (58%±40%)  (p<0,05).  De  maneira  geral  C,  AC  e  aPDT  foram 

 



 

 

  



 

 

semelhantes entre si e entre eles ao  longo do tempo para o ISS e IPI (p>0,05). Houve 

redução significante da HIPER ao longo do tempo e entre os grupos, sendo que em 

AC (1,20±2,23) e aPDT (0,70±1,15) a diminuição da sensibilidade foi maior do que em 

C (2,63±2,22) (p<0,05). Houve melhora na EST ao longo do tempo e para o grupo AC 

(9,40±0,96) foi maior do que o C (8,58±1,07) (p<0,05), sendo que o grupo aPDT foi 

igual ao C. Concluiu-se que o uso de biomodificadores radiculares, como o AC e aPDT 

favorecem o recobrimento de recessões, resultando em redução da hipersensibilidade 

dentinária, maior porcentagem de recobrimento radicular e mais sítios com 

recobrimento completo, mantendo os resultados a longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: descontaminação; fotoquimioterapia; hiperestesia dentinária; 

recobrimento radicular; condicionamento ácido 

  



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Analysis of root coverage by subepithelial connective tissue graft associated to 
root conditioning with citric acid plus tetracycline or antimicrobial 
photodynamic therapy – a randomized clinical trial 
 

The aim of this study was to compare root biomodification by a combination of 

citric acid with tetracycline (CA) or antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) on root 

coverage by subepithelial connective tissue graft (SCTG). Sixty sites with Miller’s class 

I or II recessions were divided in three groups: Control (C) – scaling only, CA – scaling 

and root conditioning with a combination of citric acid and tetracycline (gel – 90s), 

aPDT – scaling and antimicrobial photodynamic therapy (toluidine blue O 100 µg/ml 

and red laser). Periodontal clinical parameters as probing depth (PD), clinical 

attachment level (CAL), recession height (RH), keratinized mucosa height (KMH), 

keratinized mucosa width (KMW), bleeding on probing (BOP), plaque index (PI) and 

percentage of root coverage (%RC) were evaluated by a blinded calibrated examiner 

at baseline, 3, 6, 12 months. Dentinal hyperestesia (HYPER) and patient esthetic 

perception (EST) were recorded in a visual analogic scale at baseline, 7 and 14 days, 

1, 3, 6,and 12 months. Statistical analysis of CAL values was done with ANOVA 

complemented by Tukey. Friedman’s complemented by Wilcoxon’s test evaluated 

intragroup data, while Kruskal-Wallis was applied for intergroup data. Comparison for 

%RC was done by Kruskal-Wallis complemented by Dunnet (p<0.05). Reduction in 

CAL was observed in all groups, with higher numbers for CA (0.55±1.68) and aPDT 

(0.80±2.11) in relation to C (2.50±1.99) (p<0.05). A higher reduction in RH was 

observed for CA (0.40±0.62) compared to C (1.15±1.04) (p<0.05). There was an 

improvement of KMH and KMW for all groups, but with higher values of KMW for aPDT 

(2.80±0.733) and CA (2.33±0.60) in relation to C (1.99±0.65) (p<0.05). There were no 

differences for PD (p>0.05). There was a significant higher %RC for CA (82%±30%) 

and aPDT (82%±28%) in relation to C (58%±40%) (p<0.05). In general, BOP and PI 

were similar for all groups and periods (p>0.05). There was a significant reduction in 

hyperestesia along time, but for CA (1.20±2.23) and aPDT (0.70±1.15) the reduction 

was higher than C (2.63±2.22) (p<0.05). Esthetic perception was improved along time 

with higher values for CA (9.40±0.96) than C (9.40±0.96) (p<0.05). In  conclusion,  root 

  



 

 

 

  



 

 

biomodification agents as CA and aPDT favored recession coverage by STCG, 

resulting in reduction of dentin hypersensitivity, higher percentage of root coverage 

and more sites with total coverage. Additionally, these results had a long-term stability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Dentin Hypersensitivity; Photochemotherapy; Gingival Recession; Dental 

scaling; Tooth demineralization. 
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“Se, a princípio, a ideia não é absurda, 
então não há esperança para ela.” 

(Albert Einstein) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As superfícies radiculares expostas à doença periodontal concentram um dos 

principais problemas em periodontia. Foi observado que estas superfícies são 

biologicamente incompatíveis e contém endodotoxinas bacterianas capazes de 

suprimir o crescimento de fibroblastos e que também parecem ser responsáveis pela 

citotoxicidade da superfície radicular, dificultando o processo de reparo do periodonto 

(HATFIELD; BAUMHAMMERS, 1971; ALEO et al., 1974, 1975; DALY, 1982). Para 

solucionar esse problema, essas superfícies necessitam de tratamento mecânico para 

remoção de placa de cálculo e obtenção de superfície lisa e dura, o que pode ser 

obtido através de raspagem e alisamento radicular (RYLANDER; LINDHE, 1999; VAN 

DER WEIJDEN; TIMMERMAN, 2002; CAPPUYNS et al., 2012) 

Os métodos de raspagem e alisamento radicular, seja por meio de curetas ou 

por ultrassom, não são completamente eficazes para a remoção efetiva dos depósitos 

de biofilme, cálculo e cemento contaminado (ADRIAENS; ADRIAENS, 2004; 

WAERHAUG, 1978; RABBANIET; ASH; CAFFESSE, 1981; GELLIN et al., 1986; 

ANNAJI et al., 2016). A não remoção das endotoxinas presentes no cemento 

contaminado pode constituir uma fonte de toxicidade, favorecendo a destruição 

progressiva das estruturas do periodonto de sustentação e interferir na regeneração 

periodontal (ADRIAENS; DE BOEVER; LOESCH, 1988; LINDHE, 2005; POLSON; 

CATON, 1982). 

A raspagem e o alisamento radicular com curetas é considerado o padrão 

ouro no tratamento e manutenção da saúde periodontal. No entanto a raspagem e 

alisamento radicular deixam sobre a superfície radicular restos teciduais calcificados 

ou não, formando uma camada denominada smear layer (AAP, 2000; SHETTY; 

DINESH; SESHAN, 2011; ANNAJI, 2016). Esta camada é composta de pequenas 

partículas de matriz colágena mineralizada (PASHLEY, 1984) cuja presença pode ser 

uma barreira física ao desenvolvimento de uma nova inserção conjuntiva à superfície 

radicular (POLSON; et al., 1984).  

Desta forma, foi proposta a utilização de substâncias químicas modificadoras 

da superfície radicular, como o ácido cítrico, tetraciclina ácida ou o EDTA. A utilização 
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dos biomodificadores radiculares trouxe benefícios como: remoção da smear layer, 

descontaminação, exposição da superfície radicular sadia com fibras colágenas, 

desobliteração dos túbulos dentinários, estimulo à cementogênese e osteogênese, 

atividade antimicrobiana, adesão de células mesenquimais e inibição da migração 

apical do epitélio juncional (GARRET; CRIGGER; EGELBERG et al., 1978; DALY, 

1982; FINE  et al., 1980; POLSON; PROYER, 1982; POLSON; CATON, 1982; 

POLSON et al., 1984; REGISTER; BURDICK, 1976; BOYKO; BRUNETTE; 

MELCHER, 1980; DAMANTE et al., 2016; KARAM et al., 2016).  

Inicialmente, esses efeitos benéficos foram encontrados para o ácido cítrico, 

mas os outros agentes condicionadores também podem apresentá-los. A combinação 

de ácido cítrico e tetraciclina tem sido utilizada há muito tempo pelo nosso grupo de 

pesquisa, tendo resultados benéficos em casos clínicos, em pesquisas com cultura de 

células e ensaios clínicos (BARROS, 2013; SANT’ANA et al., 2007; KARAM et al., 

2017). Mais atualmente, o laser e a terapia fotodinâmica antimicrobiana entram nesse 

cenário, considerando-se as experiências coletadas em relação a redução da 

quantidade de bactérias, proliferação e fixação de fibroblastos gengivais humanos e a 

capacidade de desmineralização da dentina sem causar danos estruturais (FEIST et 

al. 2003, FRANCO; GREGHI; ASSIS, 2005; GUTKNECHT; EDUARDO, 2004; 

DAMANTE et al., 2016; KARAM et al., 2017).   

Alguns autores relatam que o uso de agentes condicionadores pode causar 

alguns efeitos negativos sobre a superfície radicular, como por exemplo a modificação 

do cemento e da dentina, necrose tecidual, desmineralização da superfície dentinária 

(BLOMLOF et al., 1995) e reabsorção externa (CIZZA; MIGUES, 2010; NE et al., 1999; 

CURY et al., 2005). No entanto, o condicionamento com ácido cítrico associado à 

tetraciclina demonstrou efeitos benéficos no recobrimento radicular com enxertos 

conjuntivos subepiteliais, quando aplicado por 90 segundos. A hiperestesia dentinária 

teve diminuição significante durante o período de reparação e sem diferenças 

significantes entre os grupos. (BARROS, 2013). 

Recentemente, a terapia fotodinâmica antimicrobiana vem ganhando espaço 

no tratamento periodontal. É uma modalidade de tratamento que se baseia na 

ativação, por uma fonte de luz, de agentes fotossensibilizadores exógenos ou 

corantes (FERNANDES et al., 2010; KARAM et al., 2017). Consiste no uso de um 
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corante (azul de toluidina) associado a um laser em baixa intensidade com 

comprimento de onda correspondente ao corante, como por exemplo, o laser de 

InGaAsP que emite espectro de luz vermelha visível com comprimentos de onda que 

variam de 600nm a 680nm e potência entre 10 a 50mW (GENOVESE, 2000; WALSH, 

1997; GARCIA et al., 2014; DAMANTE et al., 2016; KARAM et al., 2017). A reação 

química de oxidação gerada pela interação desses componentes é capaz de matar 

bactérias, promovendo descontaminação da superfície radicular. O efeito 

antimicrobiano pode ser atingido quando uma droga fotossensibilizadora é ativada por 

uma luz em baixa intensidade (laser ou LED) gerando substâncias que podem 

danificar e, em último caso, matar a célula tratada (PINHEIRO; BRUGNERA JUNIOR; 

ZANIN, 2010). A terapia fotodinâmica também é um tratamento coadjuvante efetivo 

da raspagem e alisamento radicular, podendo ser utilizada como método de 

biomodificação radicular (DAMANTE et al., 2016; DAMANTE, 2015; KARAM et al., 

2017). Não existe relato na literatura sobre o uso da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana como agente de condicionamento radicular além dos trabalhos do 

nosso grupo de pesquisa.  

Diante desses resultados, acreditamos que a desmineralização superficial 

causada pela terapia fotodinâmica antimicrobiana e sua capacidade de eliminar 

microorganismos pode ser tão benéfica quanto o ácido cítrico associado à tetraciclina 

no recobrimento de recessões por enxerto conjuntivo subepitelial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para fins didáticos, esta revisão da literatura será dividida em tópicos 

abordando a utilização de condicionamento ácido como biomodificador radicular e o 

emprego da terapia fotodinâmica como método de descontaminação e biomodificação 

radicular.  

 

 

2.1 Biomodificação das superfícies radiculares  

 

A superfície radicular comprometida pela doença periodontal é biologicamente 

incompatível e necessita de instrumentação mecânica para que se torne compatível. 

Há evidências de que as superfícies radiculares periodontalmente comprometidas 

contém endotoxinas bacterianas que são capazes de suprimir o crescimento de 

fibroblastos in vitro (ALEO et al., 1974; ALEO; DE RENZIS; FARBER, 1975). A 

instrumentação mecânica da superfície radicular acaba formando a smear layer que 

se torna uma barreira física para a proliferação e fixação de células e de fibras à 

superfície radicular, o que se espera em uma condição saudável (HATFIELD; 

BAUMHAMMERS, 1971; NALBADIAN; COTE, 1982; HANES; POLSON, 1989; 

ANDERSON et al., 1996).  

Os primeiros a sugerir o condicionamento ácido da superfície radicular foram 

Register e Burdick (1975). Foi avaliada a capacidade de vários ácidos na promoção e 

formação de nova inserção conjuntiva e os melhores resultados foram obtidos com o 

uso de ácido cítrico pH1 por 2 a 3 minutos. Posteriormente verificou-se que o 

tratamento químico da superfície radicular com substâncias ácidas promove abertura 

dos túbulos dentinários e remoção da smear layer (CHAVES et al., 1993; THEODORO 

et al, 2002; SHETTY; DINESH; SESHAN, 2011; BARROS, 2013), assim como a 

exposição de fibras colágenas e o aumento da rugosidade superficial da raiz (COGEN 

et al., 1984). 

Além do ácido cítrico, outros agentes condicionadores como o EDTA e a 

tetraciclina ácida também são utilizados. O que tornou a tetraciclina ácida atraente 

como agente condicionador foram algumas propriedades da mesma, como 
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substantividade, ou seja, a capacidade que ela tem de se aderir à superfície radicular 

e de após algum tempo ainda continuar sendo liberada (BAKER et al., 1983). Wikesjö 

et al. (1986) e Demirel, Baer e McNamara (1991) sugeriram que a tetraciclina ácida 

em uma concentração de 50mg/ml tem a capacidade de aderir à superfície radicular 

e que continua sendo lentamente liberada por até 14 dias após a sua aplicação.  

Boyko, Brunette e Melcher (1980), avaliaram a adesão de fibroblastos do 

ligamento periodontal em amostras de raízes de molares de suínos divididas em 

grupos que foram desmineralizadas em vários períodos de tempo com ácido cítrico, 

ácido clorídrico ou EDTA. O número de células aderidas à raiz foi contato e a partir 

dos resultados obtidos puderam concluir que os fibroblastos do ligamento periodontal 

aderem melhor às superfícies radiculares que foram desmineralizadas do que em 

superfícies não desmineralizadas.  

Proye e Polson (1982) passaram a estudar os efeitos da biomodificação 

radicular no processo de regeneração periodontal. Neste estudo, 36 dentes foram 

divididos em 3 grupos. Grupos 1 – dentes foram extraídos e reimplantados no seu 

próprio alvéolo; Grupo 2 – dentes foram extraídos e reimplantados após raspagem e 

alisamento radicular com curetas e Grupo 3 – dentes foram extraídos e reimplantados 

após raspagem e alisamento radicular com curetas seguido de condicionamento ácido 

cítrico pH 1. A análise histológica foi realizada nas amostras depois de 1, 3, 7 e 21 

dias após o reimplante. Foi observada, inicialmente, a formação de coágulo próximo 

a superfície radicular, para todos os grupos. Nos grupos 1 e 3 foi observado uma 

gradativa substituição de colágeno por fibras de tecido conjuntivo aderidas à superfície 

radicular. A degeneração do coágulo e invasão de células epiteliais observada no 

grupo 2 que foi tratado somente com raspagem, portanto sem ligamento periodontal, 

mostrou que a presença do ligamento periodontal torna possível a reinserção de fibras 

na superfície radicular. Puderam concluir que a migração apical do epitélio juncional 

e ausência de reinserção são resultados da remoção do ligamento periodontal por 

meio de raspagem e que a desmineralização ácida da superfície radicular resulta em 

nova inserção conjuntiva.  

A adesão, migração e proliferação de fibroblastos gengivais humanos em 

fragmentos radiculares (cemento, cemento desmineralizado, dentina e dentina 

desmineralizada) foi avaliada in vitro por Pitaru et al. (1984). Foi observado que 
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imediatamente após a cultura houve migração e adesão dos fibroblastos à superfície 

das amostras, o que aumentou nos períodos seguintes de acompanhamento. No 

entanto as superfícies de cemento e dentina que foram desmineralizadas foram 

significativamente mais efetivas na adesão, proliferação e migração celular, o que foi 

mais evidente na dentina.  

Miller (1985), relatou altas taxas de sucesso no recobrimento radicular de 

raízes expostas tratadas mecanicamente e quimicamente pela aplicação de ácido 

cítrico durante 5 minutos antes da realização de enxerto gengival livre. 

Lafferty et al. (1993) realizaram um estudo com microscopia eletrônica de 

varredura e demonstraram que fragmentos de raízes humanas tratadas com 

raspagem com curetas ou por brocas finas de acabamento resulta em formação de 

uma camada de “detritos” (smear layer) sobre a superfície da raiz. No entanto a 

aplicação de ácido cítrico ou tetraciclina ácida após a raspagem mostrou resultados 

na remoção da smear layer, abertura dos túbulos dentinários e exposição de fibras 

colágenas.  

O tratamento das superfícies radiculares com ácido cítrico melhora a adesão 

do coágulo às superfícies radiculares, como demonstrado por Baker et al. (2000) e 

por Caffesse et al. (2000), favorecendo o desenvolvimento de regeneração 

periodontal. 

Shetty, Dinesh e Seshan (2011), observaram em microscopia eletrônica de 

varredura que espécimes tratados com tetraciclina hidroclorídrica, minoclicina, 

doxiciclina e ácido cítrico por 5 minutos tiveram uma remoção quase completa da 

smear layer, porém houve maior abertura dos túbulos dentinários nos fragmentos 

tratados com tetraciclina hidroclorídrica. 

Mittal et al. (2014), realizaram um estudo in vitro com o objetivo de comparar 

em microscopia eletrônica de varredura as alterações causadas nas superfícies 

radiculares tratadas com raspagem e alisamento radicular com ou sem aplicação de 

cloridrato de tetraciclina. No grupo teste (cloridrato de tetraciclina 100mg/ml) foram 

observados resultados melhores do que o grupo controle com remoção significativa 

da smear layer e aumento da abertura dos túbulos dentinários.  
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Em uma revisão sistemática atual em que o objetivo foi de avaliar os efeitos 

da biomodificação radicular em resultados de estudos clínicos que envolviam 

recessões gengivais de Classe I e II de Miller tratadas com ETCS associada a 

qualquer agente de biomodificação radicular, Karam et al., em 2016 selecionaram 

primeiramente 169 estudos, destes, somente 6 estudos respondiam aos critérios de 

inclusão estabelecidos. Nenhum dos biomodificadores avaliados (ácido cítrico, EDTA, 

PRP, lasers e EMD) demonstraram benefícios evidentes clinicamente. Com base nos 

resultados dos estudos clínicos avaliados nesta revisão, não há justificativa para o uso 

de biomodificadores radiculares em ETCS. No entanto mais estudos clínicos 

randomizados aumentando o número da amostra e também o tempo de 

acompanhamento precisam ser realizados.  

Apesar dos estudos que mostram efeitos benéficos da utilização de 

substâncias biomodificadores da superfície radicular alguns resultados negativos 

também têm sido encontrados na literatura, como a desmineralização da superfície 

dentária com remoção de matriz orgânica, modificando a ultraestrutura do cemento e 

da dentina (BLOMLOF et al., 1995), necrose tecidual retardando o processo de cura 

das feridas (BLOMLOF et al., 1995), necrose pulpar e formação de abscesso em 

animais (RYAN et al., 1984) e reabsorção externa em seres humanos (CIZZA; 

MIGUES, 2010; NE; WITHERSPOON; GUTMANN, 1999; BEN-YEHOUDA, 1997; 

CURY et al., 2005; CARNIO et al., 2002). 

 

2.1.1 Ácido cítrico associado à tetraciclina  

 

A combinação de ácido cítrico e tetraciclina em pH 1 tem sido alvo de 

pesquisas de nosso grupo por anos. Este agente químico vem demonstrando bons 

resultados em procedimentos cirúrgicos que envolvem recobrimento radicular quando 

comparado ao procedimento realizado sem a utilização de algum tratamento de 

superfície (BARROS, 2013), assim como com a utilização de outros agentes 

biomodificadores.  

O ácido cítrico associado à tetraciclina é utilizado normalmente em forma de 

gel. Sua aplicação na raiz era passiva por 3 minutos (SANT’ANA et al., 2007; KARAM 

et al., 2017), no entanto a partir de resultados positivos obtidos no estudo de Barros 

(2013) este tempo de aplicação reduziu para 90 segundos. Este estudo sugeriu que o 
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uso de condicionamento da superfície radicular favorece o aumento da faixa de 

gengiva ceratinizada e a redução da recessão, com diminuição da sensibilidade 

radicular (BARROS, 2013).  

A aplicação in vitro de ácido cítrico associado à tetraciclina como método 

adjuvante a raspagem e alisamento radicular de fragmentos radiculares obtidos de 

dentes extraídos por razões periodontais favoreceu a adesão e proliferação de 

fibroblastos gengivais humanos e de ligamento periodontal em cultura (SANT’ANA et 

al., 2007; AMARAL et al., 2011; KARAM et al., 2017).  

Justo (2003), realizou um estudo em que demonstrou que o condicionamento 

ácido das superfícies radiculares com ácido cítrico associado à tetraciclina tem a 

capacidade de remover maior quantidade de smear layer tornando a 

descontaminação da superfície radicular mais efetiva. Este resultado ainda foi melhor 

quando o gel foi aplicado em dois momentos, antes e depois da raspagem e 

alisamento radicular com instrumentos manuais, aumentando o grau de 

descontaminação da superfície radicular.  

Sant’Ana et al. (2007), sugeriram que os fatores de crescimento associados a 

tratamento de superfície radicular com biomodificadores como adjuvantes da 

raspagem e alisamento radicular (RAR) teriam um possível papel na regeneração 

periodontal. Para tal realizaram uma pesquisa com o objetivo de avaliar a influência 

do PDGF-BB, IGF-1 e do TGF-beta1, isoladamente ou em combinação, sobre a taxa 

de proliferação e adesão de células do ligamento periodontal in vitro. Após o terceiro 

dia de cultura as taxas máximas de crescimento foram observadas para os 3 fatores 

de crescimento e os grupos tratados com ácido cítrico associado à tetraciclina 

apresentaram maior número de células fixadas aos fragmentos radiculares quando 

comparados ao RAR apenas, sugerindo um importante e possível papel na 

regeneração periodontal. 

Ferraz (2009), teve o objetivo de avaliar a efetividade da técnica de enxerto 

em neoformação após a modificação química da superfície radicular com ácido cítrico 

associado à tetraciclina como uma alternativa para o tratamento de recessões de 

Classes I e II de Miller. Os pacientes foram divididos em grupo controle (Enxerto de 

Tecido Conjuntivo Subepitelial) e grupo teste (Enxerto em Neoformação). O exame 

clínico foi realizado por examinador único na visita inicial e 1, 3, 6 e 9 meses pós-

operatórios, de acordo com as medidas de profundidade de sondagem (PS), nível de 

clínico de inserção (NCI), recessão da margem gengival (R), sangramento à 
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sondagem (SS), índice de placa (IPl) e quantidade de gengiva ceratinizada (GC). Foi 

observado em ambos os grupos redução significativa da recessão gengival e 

formação de sulco gengival raso após 9 meses de acompanhamento.  

Para avaliar em microscopia eletrônica de varredura (MEV) o efeito do laser 

de érbio (Er:YAG) (5,8J e 10,3J) na remoção da camada superficial de dentes 

humanos extraídos e compará-la com o ácido cítrico, EDTA 24% ou gel de ácido cítrico 

associado à tetraciclina, Theodoro et al. (2010) realizaram uma pesquisa que utilizou 

30 amostras de dentina humana que após os tratamentos estabelecidos para cada 

grupo foram analisadas em MEV. Foi observado que o ácido cítrico por 2 minutos 

associado à raspagem resultou em remoção completa da smear layer e abertura dos 

túbulos dentinários em 3/5 espécimes. A solução de EDTA 24% foi capaz de remover 

smear layer em 5/5 espécies e de abrir parcialmente os túbulos dentinários na maioria 

das amostras. A solução de ácido cítrico associado à tetraciclina removeu a smear 

layer em todas as amostras do grupo e abriu os túbulos dentinários parcialmente em 

4/5 amostras. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos de laser Er:YAG e aqueles submetidos às outras modalidades de 

tratamento. O tratamento com soluções ácidas produziu superfície radicular mais 

uniforme do que aquelas tratadas com o laser, sem diferenças significativas entre os 

agentes condicionadores testados.  

Barros (2013), realizou uma pesquisa com o objetivo de investigar os efeitos 

do condicionamento radicular na descontaminação in vitro e avaliar seus efeitos no 

recobrimento radicular em seres humanos. Para o estudo in vitro, 132 fragmentos 

radiculares foram obtidos e divididos em 11 grupos, sendo um controle somente 

raspagem e alisamento radicular e os outros grupos variando diferentes 

biomodificadores (ácido cítrico, ácido cítrico associado à tetraciclina, EDTA, ácido 

fosfórico e tetraciclina ácida) com diferentes tempos de aplicação (90 e 180 

segundos). Estes fragmentos foram avaliados em microscopia eletrônica de 

varredura. No estudo clínico, o recobrimento de recessões de Classe I e II de Miller 

tratadas por meio de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial foram avaliados após o 

condicionamento radicular com aplicação de ácido cítrico associado à tetraciclina 

(ACT) durante 3 minutos após RAR, aplicação de ACT durante 90 segundos após 

RAR ou somente RAR. Foram investigados parâmetros clínicos nos períodos inicial, 

pós-operatório, 1, 3, 6 e 12 meses. Os pacientes também responderam questionário 

com escala analógica de dor para quantificar a sensibilidade radicular nos exames 
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inicial, pós-operatório, 7 e 14 dias, 1, 3, 6 e 12 meses. Os resultados obtidos sugeriram 

que o condicionamento radicular favoreceu o aumento da faixa de gengiva 

ceratinizada e redução da altura da recessão, assim como a diminuição da 

sensibilidade radicular. E os melhores resultados foram encontrados para o EDTA a 

24%, AC pH 1,0 e ACT, podendo ser empregados pelos períodos de 90 segundos ou 

3 minutos. 

 

 

2.2 Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (aPDT) 

 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) consiste no uso de agentes 

fotossensibilizadores (FS) que têm a capacidade de absorver luz com comprimentos 

de onda equivalentes e através dessa reação química liberam oxigênio singleto que 

tem a capacidade de destruir células e também microorganismos (SOUKOS; 

GOODSON, 2011; GARCIA et al., 2014; DAMANTE et al., 2016; KARAM et al., 2017). 

As pesquisas que relatavam inativação de microorganismos pela associação de luz e 

corantes iniciaram há mais de 100 anos e em 1904, Tappeiner concedeu o termo 

terapia fotodinâmica ao tratamento que associava uma luz a um corante específico 

(MAISCH, 2007). 

O uso indiscriminado e inadequado de antibióticos começou a causar certa 

resistência microbiana aos antibióticos existentes o que fez com que os estudos 

acerca da terapia fotodinâmica antimicrobiana fossem retomados atualmente 

(MAISCH, 2007; SEKIGUCHI et al., 2007). 

A aPDT vem se mostrando uma alternativa terapêutica bastante promissora 

principalmente em periodontia (PASSANEZI et al., 2015; DAMANTE, 2015), pois o 

seu efeito local e letal localizado facilita o tratamento de bolsas periodontais, defeitos 

ósseos ou tratamento de periimplantite.  

Os FS mais utilizados em periodontia na aPDT são o azul de toluidina O e o 

azul de metileno. No entanto, alguns corantes podem ser comercializados, como por 

exemplo o Chimiolux® (DMC – São Carlos) que tem como base o azul de metileno, 

assim como podem ser preparados em farmácias de manipulação (MAISCH, 2007; 

DAMANTE et al., 2013; DAMANTE et al., 2016).  
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Cappuyns et al. (2012) realizaram um trabalho com o objetivo de comparar os 

efeitos da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), da terapia com laser diodo 

(DSL) e da raspagem e alisamento radicular (RAR) no tratamento de bolsas residuais. 

Foram selecionados 32 pacientes com história de tratamento não cirúrgico de doença 

periodontal. As bolsas residuais >4mm e o sangramento a sondagem foram tratados 

com ultrassom e em seguida submetidos aos grupos de tratamento. Foram medidos 

parâmetros clínicos até os 6 meses após o tratamento: profundidade de sondagem 

(PS), sangramento a sondagem (SS) e recessão gengival. Foram realizados também 

testes microbiológicos para contagem de microorganismos em cada grupo. Todos os 

tratamentos resultaram em diminuição de PS (p<0,001) e de SS (p<0,005) em 6 

meses. Nos tratamentos com aPDT e RAR houve uma frequência menor de 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e Treponema denticola (p<0,02). 

Pôde-se concluir que todos os tratamentos obtiveram melhora clínicos significativa e 

que o aPDT e o RAR conseguiram suprimir três patógenos periodontais o que resultou 

em menos bolsas persistentes após 6 meses nesses grupos quando comparados ao 

DSL. 

Sreedhar Annaji et al. (2015) fizeram um estudo com o objetivo de comparar 

a Curcumina e aPDT com Curcumina como adjuvante da raspagem a alisamento 

radicular convencional (RAR) em pacientes com periodontite crônica. Foram 

selecionados 66 sítios em 15 pacientes com periodontite crônica não tratada. Estes 

sítios foram aleatoriamente divididos em um desenho de boca dividida. Sendo: 1- 

RAR, 2- RAR+ Aplicação de curcumina por 5 min, 3- RAR + Aplicação de curcumina 

por 5 min + irradiação com diodo emissor de luz azul (470nm, 5 min) em "0" 

(Curcumina aPDT) e 4- SRP + Curcumina aPDT nos dias 0, 7 e 21 dias. Foram 

avaliados índice de placa (IP), sangramento à sondagem (ISS), índice de 

sangramento de sulco (IS), profundidade de sondagem (PS) e nível clínico de inserção 

(NCI) até o 3º mês. O sítio com maior profundidade de sondagem foi selecionado em 

cada quadrante para a cultura bacteriana para Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (Aa) e outros microrganismos produtores de pigmentos 

negros (BPB) como Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia. Pôde-se 

observar que a aPDT com curcumina pode ser utilizada como adjuvante da raspagem 

e alisamento radicular. Várias aplicações da terapia fotodinâmica mostram resultados 
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melhores do que uma única aplicação com relação aos parâmetros clínicos e 

microbiológicos.  

Annaji et al. (2016), com o objetivo de comparar aPDT e Lasers como 

adjuvantes no tratamento convencional de pacientes com periodontite agressiva 

selecionaram 15 pacientes com periodontite agressiva ainda não tratados. Estes 

foram distribuídos aleatoriamente em um estudo piloto de boca dividida: 1- RAR, 2- 

RAR + Laser Diodo (810nm, 1W, modo contínuo, 30s por dente), 3- RAR + aPDT dia 

“0” (Azul de Toluidina O 1mg/ml + laser diodo 810nm) e 4- RAR + aPDT (Azul de 

Toluidina O 1mg/ml + laser diodo 810nm) em “0”, 7º e 21º dias. Foram investigados: 

índice de placa (IPI), sangramento à sondagem (ISS), profundidade de sondagem 

(PS) e nível clínico de inserção (NCI) no baseline e após 3 meses. Foi também 

realizado o estudo microbiológico, e a amostra foi retirada do sítio com maior 

profundidade de sondagem (Aggregatibacter actinomycetemcomitans e 

Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia). Os parâmetros clínicos e 

microbiológicos tiveram uma redução estatisticamente significante. Sendo que os 

sítios do grupo 4 obtiveram uma maior redução quando comparados aos sítios dos 

outros grupos. Desta forma, pode-se concluir com este estudo piloto que a terapia 

fotodinâmica quando utilizada como método adjunto da raspagem e alisamento 

radicular é considerada uma modalidade de tratamento valiosa, principalmente em 

múltiplas aplicações. 

Ferreira (2015), realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a efetividade 

da aPDT como adjuvante da raspagem e alisamento coronoradicular (RACR) em 

pacientes com Síndrome de Down (SD). Os parâmetros clínicos como: índice de placa 

(IP), índice gengival (IG), nível clínico de inserção (NCI), profundidade (PS) e 

sangramento à sondagem (SS) no período inicial e após 1 e 3 meses do tratamento. 

A aPDT foi com laser vermelho (658nm; 0,1W; 2229J/cm²; 10s por ponto), com o 

corante azul de metileno (AM) 100µg/ml, com tempo de pré-irradiação de 3 minutos, 

com repetidas sessões após 3,7 e 14 dias. Foi observada melhora de todos os 

parâmetros no baseline e após 1 e 3 meses tanto para o grupo controle como para o 

grupo teste (aPDT). Conclui-se que ambos os tratamentos resultaram em melhoras 

clínicas (PS, SS, IP, NCI) significantes no tratamento da doença periodontal em 

pacientes com SD. 
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Damante (2015), teve o objetivo de testar a biocompatibilidade e efetividade 

em eliminar bactérias in vitro um novo corante à base de corantes fenotiazínicos para 

o uso em aPDT. Foram utilizados esmalte e dentina bovinos para avaliar a 

desmineralização e desgaste causados por este novo corante, assim como 

estabelecer o tempo ideal de aplicação comparando com o padrão já utilizado com 

ácido cítrico. Também foi avaliado o comportamento óptico do novo corante em 

relação aos convencionais, teste de biocompatibilidade em raízes humanas em cultura 

de fibroblastos gengivais humanos e a efetividade deste novo corante sozinho ou 

associado ao laser na eliminação de S. aureus e E. coli. Após a realização dos testes, 

concluiu-se que o novo corante promove desmineralização dentária, é biocompatível 

e eficaz na eliminação de bactérias. 

 

 

2.3 aPDT como agente condicionador da superfície radicular 

 

A idéia de utilizar a aPDT como agente biomodificador radicular partiu de uma 

impressão clínica observada após a remoção de pigmentação escura com uso da 

aPDT e efeito colateral de desmineralização de esmalte. Após 5 aplicações da aPDT 

(azul de toluidina O 10mg/mL + Laser InGaAlP 660nm, 100mW, 70J/cm2, 23s) a 

pigmentação escura foi removida, mas foi observada uma desmineralização da 

superfície do esmalte acompanhada de sensibilidade relatada pelo paciente que foi 

atribuída a utilização do laser associado ao corante (PESSOA et al., 2015). Com base 

nesse efeito colateral provocado pela aPDT surgiu a hipótese de empregá-la como 

agente de biomodificação radicular, uma vez que haveria a possibilidade da terapia 

também desmineralizar dentina da superfície radicular, efeito procurado nos agentes 

biomodificadores radiculares utilizados atualmente (POLSON; PROYER, 1982, 

BLOMLOF; BLOMLOF; LINDSKOG, 1997; MITTAL et al., 2014; KARAM et al., 2016).  

Damante et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

desmineralização produzida pela aPDT (azul de toluidina O com pH baixo) e de 

analisar a adesão e proliferação de fibroblastos gengivais humanos nas superfícies 

tratadas. Foram confeccionados fragmentos de esmalte e dentina bovinos para o 

primeiro experimento. Esses fragmentos foram divididos em dois grupos que 

receberam respectivamente 2 tratamentos: aPDT4 (100 µg/ml -pH 4-60s) + laser 
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(660nm, 45 J/cm2, 1,08J, 30mW, 30s, spot 0,024cm2, 1,25W/cm2, varredura, sem 

contato) e grupo CA (ácido cítrico associado à tetraciclina-pH 1-180s). A perda de 

dureza superficial e o desgaste da superfície foram analisados nessa primeira etapa. 

No segundo experimento foram obtidos fragmentos de dentina humana que foram 

divididos em grupos: C (raspagem e alisamento radicular), aPDT4 e CA. Foram 

cultivados fibroblastos gengivais humanos (104 na 5ª passagem), durante os períodos 

de 24, 48 e 72h, que foram contadas em fotomicrografias obtidas em microscopia 

eletrônica de varredura. Puderam observar que a porcentagem de perda de dureza 

superficial foi semelhante nos fragmentos de dentina para o grupo aPDT4 (71,5%) e 

CA (76,1%) (p> 0,05) e maior nos fragmentos de esmalte para o grupo CA (68,0%) 

em comparação com aPDT4 (34,1%) (p <0,05). Em relação ao desgaste da superfície 

do esmalte e da dentina não foram observadas nenhuma diferença. O número de FGH 

foi maior após 72 h no grupo CA (2,66, p<0,05) em comparação com aPDT4 (2,2) e C 

(1,33). Obtiveram como conclusão que o aPDT4 não é tão agressivo quanto o CA para 

o esmalte, e que o grupo aPDT4 mostrou adesão e proliferação celular semelhante 

ao C e menor do que o grupo CA após 72h.   

Barros (2016), realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar a proliferação 

de células de granulação óssea em fragmentos radiculares tratados por 

biomodificadores radiculares. Os fragmentos de dentina humana foram obtidos e 

divididos em grupos de tratamento: Controle (raspagem e alisamento radicular), 

EDTA, Terapia fotodinâmica (aPDT- laser InGaAIP - 30mW, 30s, 45J/cm², 660nm + 

azul de toluidina) e ácido cítrico associado à tetraciclina. Foram cultivadas células de 

granulação óssea (104, 4ª passagem) sobre os fragmentos pelos períodos de 24, 48 

e 72h. Os fragmentos foram tratados e foram geradas fotomicrografias em 

microscópio eletrônico de varredura. Os resultados obtidos mostraram que os 

fragmentos tratados com terapia fotodinâmica no período de 72h tiveram maior 

adesão e proliferação celular (p<0,05). O que sugere que o tratamento radicular com 

aPDT favorece a adesão e proliferação de células de granulação óssea in vitro.  

Karam et al. (2017) realizaram uma pesquisa com o objetivo dede comparar 

os comparar os efeitos da biomodificação radicular por laser (Er: YAG, Nd: YAG) e 

terapia fotodinâmica (aPDT) na viabilidade e proliferação de fibroblastos gengivais 

humanos (FGH). Para tal, foram obtidos fragmentos radiculares que foram divididos 

em: Grupo Controle (CC), Grupo controle de fragmentos raspados (SC), Grupo Er: 



44  Revisão de Literatura 

 

YAG (ER-60mJ, 10pps, 10Hz, 10s, 2940nm), Grupo Nd: YAG (ND-0.5W, 15Hz, 10s, 

1640nm), Grupo Terapia fotodinâmica (aPDT-InGaAIP, 30mW, 45J / cm2, 30s, 

660nm, azul de toluidina O), e grupo ácido cítrico+tetraciclina (AC). Foram cultivadas 

células (6a passagem 2x103) e após 24 h foi adicionado o meio condicionado pelos 

fragmentos radiculares de cada grupo. A viabilidade celular foi medida pelo teste MTT 

a 24, 48, 72 e 96 h. Em Microscopia Eletrônica de Varredura foi analisada a 

proliferação de FGH (104) após 24, 48 e 72h. também foram analisados por 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), os elementos químicos das superfícies 

radiculares tratadas. Observou-se maior viabilidade celular após 48h e 72h no grupo 

PDT, após 72h no grupo ND, após 72h e 96h no grupo CA (p <0,05). No segundo 

experimento, o Nd:YAG e Er:YAG apresentaram maior número de células no período 

de 24 horas (p <0,05). A análise EDS mostrou maior teor de cálcio na superfície 

tratada por Er:YAG (p <0,05) em relação ao grupo controle. Pôde-se concluir que 

todos os tratamentos estimularam a viabilidade dos fibroblastos gengivais humanos. 

O tratamento com Er:YAG resultou em mais conteúdo de cálcio na superfície radicular. 

O laser Er:YAG e Nd:YAG promoveu uma maior proliferação celular. 

 

 

2.4 Enxerto de Tecido Conjuntivo Subepitelial (ETCS) 

 

Muitas técnicas para o recobrimento radicular têm sido propostas na literatura. 

Revisões sistemáticas recentes demonstraram que o padrão ouro para o recobrimento 

de recessões gengivais de Classe I e II ainda é o enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (ETCS) associado ao deslize coronal do retalho (CHAMBRONE et al., 

2008; CHAMBRONE; TATAKIS, 2015).  

Caffesse et al. (2000) realizaram cirurgias de enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (LANGER; LANGER, 1985) em 36 pacientes com recessões de Classe I 

e II de Miller. Estes pacientes foram divididos em 2 grupos (com e sem 

desmineralização com ácido cítrico). Os parâmetros clínicos (índice de placa, Índice 

gengival, altura de recessão, profundidade de sondagem, largura de recessão e 

quantidade de tecido ceratinizado), foram avaliados no baseline e acompanhados por 

6 meses. Após a análise dos resultados, concluiu-se que o enxerto de tecido 

conjuntivo supepitelial se confirma como tratamento para recessões gengivais 
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localizadas e que a utilização do ácido cítrico como biomodificador radicular não afeta 

o resultado de melhora dos parâmetros clínicos após a cirurgia.  

Chambrone et al. (2008) realizaram uma revisão sistemática com o objetivo 

de respondem a pergunta foco “Os procedimentos de enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (ETCS) podem ser considerados padrão ouro no tratamento de 

recessões?”. Foi realizada uma pesquisa até dezembro de 2007 em bases de dados 

eletrônicas procurando estudos clínicos randomizados com no mínimo 6 meses de 

follow-up comparando ETCS com outros procedimentos de recobrimento radicular. De 

568 referências pré-selecionadas, 23 foram consideradas relevantes para esta 

revisão. Em geral foi observada uma maior redução das recessões gengivais tratadas 

com ETCS, quando comparadas com as reduções observadas em enxerto de matriz 

dérmica acelular e regeneração tecidual guiada com membranas reabsorvíveis. Para 

os parâmetros clínicos periodontais não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os tipos de tratamento. No entanto foi observado maior ganho de 

tecido ceratinizado para ETCS. Desta forma, ETCS proporciona melhor recobrimento 

radicular, ganho no nível de inserção clínica e de tecido ceratinizado e as 

comparações realizadas nesta revisão sistemática permitem considerar este 

procedimento como padrão ouro para o tratamento de recessões gengivais.   

Cairo, Pagliaro e Nieri (2008) em uma revisão sistemática avaliaram o deslize 

coronal de retalho (DC) sozinho ou combinado com enxertos de tecido, membranas 

(BM), derivado de matriz de esmalte (EMD) ou outro material no tratamento de 

recessões gengivais. Foram selecionados em bases de dados eletrônicos e pesquisas 

manuais, estudos clínicos randomizados que incluíam tratamento de recessões 

gengivais de Classe I e II de Miller com pelo menos 6 meses de acompanhamento. A 

variável de desfecho primário foi o completo recobrimento radicular e secundária foi a 

redução na altura da recessão, ganho de inserção clínica, ganho de tecido 

ceratinizado, satisfação quanto a estética, diminuição da sensibilidade radicular e dor 

e complicações pós-operatórias. Dentre os artigos selecionados foram avaliados um 

total de 794 recessões de Classe I e II de Miller. O DC sozinho resultou em redução 

média da recessão e recobrimento radicular total, porém a associação com o enxerto 

de tecido conjuntivo subepitelial e a utilização de EMD como adjuvante melhorou os 

resultados clínicos em relação ao recobrimento radicular total. No entanto, a utilização 
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de matriz dérmica não melhorou os resultados clínicos do recobrimento radicular em 

recessões de Classe I e II de Miller.  

Keceli et al. (2008) analisaram o efeito da aplicação do Plasma rico de 

plaquetas (PRP) em cirurgias de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (LANGER; 

LANGER, 1985) no tratamento de recessões gengivais. Os parâmetros clínicos 

periodontais, o recobrimento radicular (RR) e o ganho de inserção clínica (NCI) foram 

analisados no baseline, 6 semanas, 6 e 12 meses depois em dois grupos com 20 

pacientes em cada grupo (CTG e CTG + PRP). A profundidade de sondagem, altura 

da recessão, nível de inserção clínica, largura do tecido ceratinizado e da recessão 

foram melhores em ambos os grupos ao final do tratamento, com diferenças 

estatísticas somente para a largura da recessão. CTG ou CTG + PRP resultaram em 

desfechos clínicos favoráveis, sem diferenças estatisticamente significantes entre os 

dois grupos.  

Dilsiz et al. (2010) com o objetivo de avaliar e comparar a biomodificação 

radicular com e sem laser de Nd:YAG (1W, 10Hz, 100mj, 60s, 1064nm) em 

recobrimento de recessões de classe I e II de Miller com enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial. Nível clínico de inserção (NCI), altura da recessão (AR), a largura da 

recessão (LR) e a profundidade de sondagem (PS) foram medidos no baseline e seis 

meses depois. Ambos os tratamentos apresentaram melhorias significativas em 

termos de AR, LR e NCI. Para os grupos de teste e controle, a cobertura média da 

raiz foi de 33% e 77%, respectivamente (p <0,05), e a cobertura radicular completa foi 

de 18% e 65%, respectivamente (p <0,05). O grupo controle apresentou maior 

redução no AR e LR em relação ao grupo teste (p <0,05). O uso do laser de Nd:YAG 

como biomodificador da superfície da raiz afetou negativamente o resultado da 

cobertura da raiz com o ETCS. 

No mesmo ano, Dilsiz, Aydin e Yavuz (2010), realizaram um estudo 

semelhante, no entanto, utilizando o laser de Er:YAG (2Hz, 60mJ/pulso, 40s, com 

spray de ar) como biomodificador radicular. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos teste e controle (p> 0,05). A melhora dos parâmetros 

clínicos foi observada nos dois grupos. A porcentagem de recobrimento da raiz foi de 

80% para o grupo teste e de 86% para o grupo controle sem diferenças significantes. 

O presente estudo mostrou que o condicionamento da superfície radicular com 
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Er:YAG não aumenta os resultados obtidos quando o ETCS for realizado sem 

biomodificação radicular.  

Roman et al. (2013) avaliaram a combinação de derivado de matriz de esmalte 

(EMD) com enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) + deslize coronal de 

retalho (DC) na melhora dos resultados do recobrimento radicular de recessões 

gengivais de Classe I e II de Miller. Os parâmetros clínicos periodontais foram 

avaliados no baseline e 14 dias, 1, 3, 6 e 12 meses depois. Os dois tratamentos 

resultaram em cobertura média final significativa da raiz e em melhora da % de 

recobrimento (p<0,05) após um ano de pós-operatório. No entanto, não foi observada 

diferença entre os dois grupos, ou seja, a utilização de EMD não melhorou o 

recobrimento radicular quando comparado ao ETCS sozinho.  

Em outra revisão sistemática, Chambrone e Tatakis (2015), tiveram o objetivo 

de criar uma “ponte” entre a pesquisa e o estudo clínico relevante baseado em 

evidências de recobrimento radicular em recessões gengivais na pratica clínica diária. 

Foram pesquisados artigos até junho de 2013, incluindo revisões sistemáticas, 

estudos clínicos randomizados, séries de casos e relatos de casos que avaliavam 

recessões gengivais tratadas com métodos de recobrimento radicular. Parte I – visão 

geral das revisões sistemáticas; Parte II – meta-análise dos efeitos aleatórios sobre a 

% média de recobrimento radicular e recobrimento radicular completo; Parte III – 

revisão sistemática de estudos clínicos não randomizados que exploram outras 

condições que não foram avaliadas em revisões sistemáticas já publicadas 

anteriormente. Foram coletados dados sobre recessões de Classe I, II, III e IV, assim 

como resultados relacionados ao fumo por exemplo. De 2456 estudos possivelmente 

elegíveis, 234 artigos foram incluídos após todos as análises. Pôde-se concluir que 

todos os procedimentos de recobrimento radicular proporcionam redução significativa 

na altura da recessão em defeitos de Classe I e II de Miller. E procedimentos de 

enxerto de tecido conjuntivo epitelial proporcionam melhores resultados com relação 

a % de recobrimento e recobrimento total, assim como aumento significativo na 

mucosa ceratinizada, na prática clínica.  

Santamaria et al. (2017) demonstraram após 2 anos de acompanhamento os 

resultados do enxerto de tecido conjuntivo (ETCS) associado ao laser em baixa 

intensidade (LLLT) (8 aplicações de laser de diodo alumínio-arseneto, 660 nm) no 
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tratamento de 40 recessões gengivais de Classe I e II de Miller (Grupo Controle – CTG 

20 / e Grupo teste CTG + LLLT – 20). Somete 36 pacientes seguiram até os 2 anos 

de follow-up. A média da porcentagem de recobrimento radicular foi de 93,43% para 

o grupo teste e 92,32% para o grupo controle (p=0,55). E o percentual de recobrimento 

radicular completo foi de 79% para o grupo teste e de 76% para o grupo controle. Os 

dois grupos apresentaram manutenção da estética favorável após o 

acompanhamento. Os resultados obtidos indicaram que a LLLT não apresentou 

benefícios adicionais a longo prazo no tratamento de recessões de Classe I e II de 

Miller.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

Proposição  
 
 
 

 

“A imaginação é mais importante que o conhecimento. Conhecimento 
auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Conhecimento vem, 

mas a sabedoria tarda” 
(Albert Einstein) 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Objetivo primário: 

 

• Comparar os efeitos da biomodificação radicular por ácido cítrico 

associado à tetraciclina e terapia fotodinâmica antimicrobiana no 

recobrimento de recessões gengivais por enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial.   

 

Objetivos secundários: 

 

• Avaliar se a utilização da terapia fotodinâmica antimicrobiana favorece o 

recobrimento radicular bem como o aumento da largura e espessura de 

mucosa ceratinizada. 

• Avaliar a ocorrência de hipersensibilidade dentinária decorrente do uso 

de agentes desmineralizantes.  

• Avaliar a percepção estética do paciente quanto ao resultado do 

recobrimento radicular  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

Material e 
Métodos 

 
 

“No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, 
encontre a harmonia. No meio da dificuldade reside a oportunidade” 

(Albert Einstein) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A seleção dos pacientes e realização das cirurgias de recobrimento radicular 

foram realizadas na Clínica II (Periodontia e Cirurgia) da Faculdade de Odontologia 

de Bauru, e ocorreram após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

FOB/USP com registro na Plataforma Brasil CAAE – 21624113.5.0000.5417 sendo 

aprovado em 10 de março de 2014 com o número de parecer 556.009 com base nas 

normas éticas da Resolução CNS 466/12 (ANEXO A). 

Este ensaio clínico foi registrado no ClinicalTrials.gov sob número: 

NCT03095378 (ANEXO B).  

Previamente à alocação dos sítios em cada grupo e realização do 

procedimento cirúrgico, todos os pacientes foram informados dos objetivos da 

pesquisa, bem como os seus riscos e benefícios e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), tendo garantido o seu direito de 

acordar ou discordar do tratamento, assim como de desistir da participação da 

pesquisa em qualquer momento da mesma.  

 

 

4.1 Cálculo da amostra 

 

Para este ensaio clínico randomizado controlado paralelo, o cálculo da amostra 

foi adotado considerando dados semelhantes encontrados na literatura atual em 

estudos que realizaram enxerto de tecido conjuntivo subepitelial associado a algum 

tratamento da superfície radicular, considerando-se clinicamente relevante uma 

diferença de 1,0mm no recobrimento radicular e um desvio padrão estimado em 0,96, 

calculado a partir das médias do desvio padrão de estudos anteriores. Utilizando um 

poder de 80% para detectar essa diferença, com nível de significância de 5%, seriam 

necessários 16 sítios por grupo. Considerando uma perda de 20% dos sítios, foram 

recrutados inicialmente 20 pacientes por grupo.  
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4.2 Cegamento do estudo 

 

Esse estudo foi simples cego, com cegamento somente do avaliador dos 

parâmetros clínicos. 

 

 

4.3 Alocação e seleção da amostra  

 

A seleção dos pacientes incluídos no estudo clínico randomizado foi realizada 

nas clínicas de Periodontia, Integrada Reabilitadora e Cirurgia (Clínica II) da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. Portanto, trata-se 

de uma amostra não probabilística, não aleatória por conveniência.  

Foram convidados a participar deste estudo pacientes com idade variável 

entre 18-60 anos, de ambos os sexos, apresentando recessões de classe I ou II de 

Miller, múltiplas e isoladas estendendo-se de 2 a 5mm apicalmente a partir da junção 

cemento-esmalte em pelo menos um dente, com indicação de recobrimento radicular 

devido a envolvimento estético, progressão da recessão ou hiperestesia dentinária. 

Os sítios não deveriam apresentar lesões cervicais não cariosas, ou mínimas lesões, 

as quais ainda não necessitavam de restaurações. Quando tinham restaurações 

foram excluídos da amostra.  

Foram adotados como critérios de exclusão: pacientes fumantes, mulheres 

grávidas, pacientes que fizerem uso de medicamentos anti-convulsivantes, anti-

hipertensivos ou ciclosporina ou que apresentarem doenças sistêmicas que ofereçam 

risco à realização de procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, câncer, diabetes 

mellitus não controlado (>180 mg/dL), discrasias sanguíneas (Figura 1). 
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Figura 1: Diagrama de fluxo da seleção e alocação da amostra 

 

 

4.4 Aleatorização da amostra 

 

A randomização da amostra foi realizada por aleatorização simples em 

programa Excel for Windows (Office 2010).  

 

 

4.5 Calibração do examinador  

 

Para avaliar a concordância intraexaminador, foi examinado um indivíduo 

proveniente da clínica de pós-graduação da Periodontia, sendo reavaliado no intervalo 

de 24h para calcular o valor do kappa para as variáveis PS, SS e IG, totalizando 876 

sítios analisados. 

O menor valor do Kappa obtido foi de 0,93, com porcentagem de concordância 

de 95,68%, portanto, sendo considerada concordância quase perfeita. 
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4.6 Preparo inicial  

 

Para todos os pacientes foi preenchida uma ficha clínica (APÊNDICE B) e 

depois foram submetidos à raspagem e alisamento radicular com curetas Gracey (Hu-

Friedy, Chicago, Il, EUA) visando a remoção de placa e cálculo e redução da 

inflamação previamente à cirurgia, seguido de polimento dental com pasta profilática 

e taças de borracha, e receberam medidas de instrução de higiene bucal, visando o 

controle de placa pessoal.  Foram investigados os fatores relacionados à etiologia da 

recessão, os quais assim que identificados foram controlados antes da realização da 

cirurgia.  Os pacientes que apresentaram evidências clínicas de interferência oclusal 

possivelmente contribuindo para o desenvolvimento da recessão foram submetidos a 

procedimentos de ajuste oclusal e/ou confecção de placa miorrelaxante previamente 

à cirurgia para recobrimento radicular.  A remoção adequada de placa e cálculo foi 

investigada por meio do índice de placa visível e do índice de sangramento à 

sondagem. 

 

 

4.7 Braços do estudo  

 

Neste estudo paralelo, os sítios selecionados foram alocados aleatoriamente 

em 3 diferentes grupos de tratamentos: 

� Grupo controle (C): raspagem e alisamento radicular (curetas Gracey, 

Hu-Friedy, Chicago, Il, EUA) e recobrimento radicular pela técnica do 

enxerto de conjuntivo subepitelial (n=20);  

� Grupo ácido cítrico associado à tetraciclina (AC): raspagem e 

alisamento radicular, aplicação do gel de ácido cítrico associado à 

tetraciclina durante 90 segundos e recobrimento radicular por meio de 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (n=20). (BARROS, 2013) 

� Grupo terapia fotodinâmica (aPDT): raspagem e alisamento radicular, 

terapia fotodinâmica (azul de toluidina O por 1 minuto + laser de 

InAlGaP) e recobrimento radicular por meio de enxerto de tecido 

conjuntivo subepitelial (n=20). 
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4.8 Preparo dos agentes condicionantes radiculares 

 

1- Ácido cítrico associado à tetraciclina -  foi preparado em farmácia de 

manipulação seguindo à seguinte receita: 

• Ácido cítrico 50% 

• Tetraciclina 10% 

• Gel Base 20g 

• pH=1 

2 – Solução de azul de toluidina – foi preparada no laboratório de Bioquímica 

da FOB-USP na proporção de 100µg/ml em água deionizada a partir de um pó 

de Azul de Toluidina O (Sigma-Aldrich). O pH médio medido no decorrer do 

estudo foi de 4,5.  

 

 

4.9 Tratamento da superfície radicular 

 

Os sítios selecionados para a realização da cirurgia de recobrimento radicular 

tiveram a sua superfície radicular exposta tratada por raspagem com curetas e/ou 

aplicação de ácido cítrico associado à tetraciclina ou aPDT previamente à realização 

do retalho.  

O grupo C recebeu apenas raspagem e alisamento radicular seguido de 

lavagem abundante com soro fisiológico. 

O grupo AC recebeu a aplicação passiva do gel de ácido cítrico associado à 

tetraciclina por 90s seguido de lavagem abundante com soro fisiológico.  

O grupo aPDT recebeu aplicação da solução de azul de toluidina por meio de 

aplicação passiva com uma gaze embebida. Em seguida foi realizada a aplicação do 

laser por 90s sendo 30s em movimento de zigue-zague horizontal, 30s vertical e 30s 

diagonal (THEODORO et al. 2012; SALMERON et al., 2012).  O laser utilizado foi o 

TheraLase (DMC, São Carlos, Brasil) obtido por verba FAPESP #10/15667-2 cujas 

especificações estão no Figura 2. 
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Figura 2: Especificações do Laser. 

 

Após a aplicação das terapias os sítios cirúrgicos foram lavados com soro 

fisiológico para remoção completa da smear layer. 

 

 

4.10 Recobrimento radicular por meio da técnica de ETCS 

 

Após a aplicação dos tratamentos de cada grupo, respectivamente, os sítios 

selecionados foram tratados por meio de cirurgia de enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial visando o recobrimento radicular, de acordo com os princípios descritos 

inicialmente por Langer e Langer (1985) (Figura 3).  

Após a anestesia infiltrativa foram confeccionadas incisões oblíquas 

divergentes para apical, de forma a preservar as papilas interproximais. 

Posteriormente, foi feito a divisão do retalho, sendo iniciada pelas papilas, com retalho 

dividido próximo ao periósteo, deixando um leito fino de tecido conjuntivo e periósteo 

sobre o tecido ósseo no leito receptor, proporcionando mobilidade adequada ao 

retalho. O leito apresentou dimensões compatíveis com o posicionamento do enxerto 

sobre área de tecido ósseo correspondente à 75% da dimensão total do leito receptor.  

Após o preparo do leito receptor, o palato foi anestesiado na região 

compreendida entre a face mesial do primeiro pré-molar e face distal do primeiro molar 

para remoção de tecido conjuntivo com dimensões equivalentes ao leito receptor. O 

enxerto foi obtido através da utilização de um bisturi de lâmina dupla com espessura 

de 2mm. A faixa de epitélio foi removida antes do posicionamento do enxerto no leito 

receptor. O enxerto removido foi posicionado no leito receptor suavemente 

comprimido com compressa de gaze embebida em soro fisiológico de forma a garantir 
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contato íntimo do mesmo com o leito e então suturado com fio Vycril 5.0 (Ethicon, 

Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil). 

Por fim, foi executada a sutura do tipo colchoeiro vertical modificada para 

haver um melhor tracionamento do retalho para coronal, de maneira a recobrir 

totalmente o material interposto e suturado sem tensão no nível da junção cemento-

esmalte, também com fio Vycril 5.0. A área foi protegida com cimento cirúrgico, o qual 

permaneceu em posição durante 7 dias.   

A prescrição medicamentosa aos pacientes foi com anti-inflamatórios não 

esteroidais (Nimesulida, 100mg, 2x/dia, 3 dias por via oral) e analgésicos, quando 

necessário (Paracetamol 750mg, 8/8 h).  Também foi prescrito o bochecho com 

Periogard® (Solução bucal à base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12%) por 7 dias 

de 12 em 12h. Os pacientes foram orientados a realizar a higienização das áreas 

operadas com escova unitufilada, de cerdas macias, com movimentos suaves e 

circulares durante os primeiros 30 dias de pós-operatório.  Nesse período, os 

pacientes foram orientados a não realizar a escovação dos dentes com dentifrício 

dessensibilizante, para não atrapalhar a investigação da hiperestesia dentinária.  
 

Figura 3: técnica de ETCS nos 60 sítios tratados, mostrando o tratamento da superfície radicular com 
RAR, ácido cítrico associado à tetraciclina e aPDT. 

 
Legenda: a- Recessão gingival; b- medição da AR com sonda Hu-Friedy (curetas Gracey, Hu-Friedy, 
Chicago, Il, EUA); c- raspagem e alisamento radicular (Hu-Friedy, Chicago, Il, EUA) (grupo C, AC e 
aPDT); d- grupo aPDT: aplicação do azul de toluidina O por 1 minuto com bolinha de gaze; e- grupo 
aPDT: ativação do laser de InAlGaP; f- grupo AC: aplicação do ácido cítrico associado à tetraciclina 
por 90s g- incisões oblíquas relaxantes; h- divisão de retalho e preparo do leito receptor; i- 
posicionamento do enxerto no leito receptor; j- retalho posicionado coronalmente e suturado; l- pós-
operatório de 7 dias (aPDT); m- pós operatório de 12 meses (aPDT)
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4.11 Terapia de Suporte 

 

Todos os pacientes receberam terapia periodontal de suporte através do uso 

de ultra-som periodontal e profilaxia profissional, com escova de Robinson e pasta 

profilática. O controle de placa supragengival foi realizado no período de 30 dias e 

controle subgengival nos períodos de 3, 6 e 12 meses.  

Todos os pacientes receberam instrução de higiene bucal antes da realização 

da alocação em cada grupo e nos períodos de avaliações, quando fosse julgado 

necessário pelo examinador.  

Com o término da pesquisa, os pacientes permaneceram em atendimento na 

Clínica de Periodontia ou foram encaminhados para as clínicas que necessitassem.  

 

 

4.12 Parâmetros de avaliação clínica 

 

Os sítios tratados foram avaliados no momento da cirurgia e nos períodos pós-

operatórios de 3, 6 e 12 meses após a cirurgia. Os sítios tratados foram examinados 

por periodontista previamente treinado e calibrado, diferente do operador, sem 

conhecimento a qual grupo pertencia o paciente examinado.  Os parâmetros clínicos 

investigados foram: 

� Profundidade de sondagem (PS): distância da margem gengival ao 

fundo do sulco, medida com sonda periodontal milimetrada convencional 

(Hu-Friedy, Chicago, Il, EUA); 

� Nível Clínico de Inserção (NCI): distância da junção cemento-esmalte ao 

fundo do sulco ou bolsa.  Corresponde à medida da PS somada à altura 

da recessão; 

� Altura da recessão (AR): medida com auxílio de sonda periodontal 

milimetrada (Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA) correspondendo à distância 

da margem gengival à junção cemento-esmalte (Figura 5); 
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� Largura de Mucosa ceratinizada (LMC): medida por meio de aplicação 

da solução de Schiller na gengiva e posterior medição com sonda 

periodontal milimetrada (Hu-Friedy, Chicago, Il, EUA) como a medida da 

margem gengival à junção cemento-esmalte; 

� Espessura de mucosa ceratinizada (EMC): medida com auxílio da 

perfuração da faixa de gengiva ceratinizada com uma agulha de 

anestesia e um stop endodôntico, sempre a 1mm acima da margem 

gengival, e posterior medição com sonda periodontal milimetrada (Hu-

Friedy, Chicago, Il, EUA) como a medida entre a ponta da agulha e a 

localização do stop endodôntico após a perfuração.  

� Índice de sangramento à sondagem (ISS): presença (1) ou ausência (0) 

de sangramento à sondagem até 10 segundos após a remoção da sonda 

periodontal do sulco gengival (Ainamo&Bay, 1975); 

� Índice de placa (IPl): presença (1) ou ausência (0) de placa visualmente 

detectável nos sítios de tratamento (O’Leary et al. 1972); 

� Porcentagem de recobrimento radicular (%REC): determinado pelo 

emprego da fórmula matemática descrita por Harris (2002): 

 

%REC = [Ra inicial – Ra final] x100/Ra inicial 

 

 

4.13 Avaliação qualitativa da hiperestesia dentinária 

 

Todos os pacientes incluídos no estudo classificaram a intensidade dolorosa 

no dente tratado em escala analógica visual de 0 (correspondente à ausência de 

sintomatologia dolorosa) a 10 (correspondente à maior intensidade de dor suportada) 

previamente à cirurgia e nos períodos pós-operatórios de 7 e 14 dias, 1, 3, 6 e 12 

meses. Para testar a intensidade da hiperestesia dentinária, foi direcionado um jato 

de ar na direção da raiz e logo após questionado através da escala analógica o nível 

de sensação de dor do paciente (APÊNDICE C) 
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4.14 Avaliação qualitativa da percepção estética do sujeito 

 

Todos os pacientes incluídos no estudo classificaram a percepção estética da 

recessão gengival nos dentes tratados em escala analógica visual de 0 

(correspondente muito insatisfeito) a 10 (correspondente muito satisfeito) previamente 

à cirurgia e nos períodos pós-operatórios de 7 e 14 dias, 1, 3, 6 e 12 meses. Para 

testar a percepção estética, o paciente utilizou um espelho e foi concedido um tempo 

para que o mesmo atribuísse na escala analógica a nota que lhe conviesse 

(APÊNDICE D). 

 

 

4.15 Análise estatística  

 

O teste de Kolmogorov-Smirnov determinou que o NCI teve distribuição 

normal e que todos os outros parâmetros clínicos não tiveram distribuição normal. 

Para o NCI que teve distribuição normal, foi utilizado o teste ANOVA 

complementado por Tukey tanto para a comparação intra-grupos nos períodos de 

tempo, quanto para a comparação entre os grupos, adotando um nível de significância 

de 5% (p<0,05).  A análise intra-grupos foi realizada por meio do teste de Friedman, 

adotando-se nível de significância de 5%, para as medidas de PS, NCI, AR, EMC, 

LMC, ISS e IPI e para Hiperestesia Dentinária e Percepção Estética do Paciente. Uma 

vez detectada a presença de diferenças estatisticamente significantes, a análise 

complementar foi realizada pelo método de Wilcoxon. Para a % de recobrimento 

radicular foi realizado o teste de Kruskal-Wallis complementado pelo Método de 

Dunnett. A análise comparativa entre os grupos nos diferentes períodos de tempo foi 

realizada por meio de do Teste de Kruskal-Wallis para as medidas de PS, NCI, AR, 

EMC, LMC, IPI, ISS e hiperestesia dentinária e percepção estética do paciente. 

Quando houve diferenças estatisticamente significantes foi feito o teste de 

comparações múltiplas entre os três grupos, adotando-se o nível de significância de 

5%. Com o intuito de investigar possíveis correlações entre a AR, HIPER e EST nos 

diferentes períodos de tempo nos grupos de tratamento o teste de Correlação de 

Pearson foi realizado adotando-se o nível de significância de 5%.  



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Resultados 
 
 
 

 

“Nem tudo o que pode ser contado conta, e 
nem tudo o que conta pode ser contado.” 

(Albert Einstein) 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos no estudo paralelo 17 pacientes sendo 8 homens e 9 

mulheres, com idade variável entre 19 e 57 anos (média de 32,76 anos), os quais 

contribuíram com o total de 60 sítios para serem alocados em cada tratamento. Cada 

grupo foi constituído por 20 sítios. A idade média dos pacientes em cada grupo foi: C 

35 anos, AC 28,17 anos e aPDT 32,78 anos. Não houve intercorrências significativas 

no decorrer das cirurgias e nos pós-operatórios. 

 

5.1 Profundidade de Sondagem (PS) 

 

Não houve diferença estatisticamente significante na análise intra-grupos nos 

diferentes períodos de tempo até 12 meses (p> 0.05). Entre os grupos não houve 

diferença estatisticamente significante no baseline e após 12 meses (p>0,05). O AC 

(1,23 ± 0,41) teve menor profundidade de sondagem aos 3 meses do que o C (1,81 ± 

0,74) (p<0,05), como demonstrado na tabela 1.  

 

 

5.2 Altura da Recessão (AR) 

 

Na análise intra-grupos houve redução na AR para 3 meses, que se manteve 

estável por 6 meses e 12 meses (p<0,05). Para as diferenças entre os grupos foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes após 3, 6 e 12 meses, sendo que 

o AC teve maior redução da AR quando comparado ao C (p<0,05). O aPDT teve 

redução da AR maior do que o C, mas sem diferenças estatisticamente significantes 

(p>0.05). (tabela 1) (Figura 4). 

 

 

5.3 Nível Clínico de Inserção (NCI) 

 

Houve ganho do NCI na análise intra-grupos do baseline para 3 meses, que 

se manteve estável aos 6 meses e 12 meses (p<0,05). Na análise entre os grupos em 
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todos os períodos os grupos de biomodificação foram estatisticamente semelhantes 

(AC = aPDT). Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes após 3 

meses sendo que o AC teve maior ganho do NCI (0,85 ±1,64) do que o C (2,77 ± 

2,18), o que se manteve após 6 meses (C= 0,28 ± 1,67 / AC (2,23 ± 1,96). Após 6 

meses também pôde-se observar que aPDT (0,88 ± 1,97) e o AC (0,28 ± 1,67) tiveram 

o mesmo ganho no NCI. Ao final de 12 meses de pós operatório o AC (0,55 ± 1,68) e 

o aPDT (0,80 ± 2,11) se mantiveram iguais e ambos tiveram maior ganho no NCI do 

que o C (2,50 ± 1,99) (tabela 1). 

 

 

5.4 Largura de Mucosa Ceratinizada (LMC) 

 

Houve aumento na faixa de mucosa ceratinizada na análise intra-grupos com 

diferenças estatisticamente significantes entre o baseline e 3 meses e se manteve 

estável nos 6 e 12 meses, com exceção do grupo controle, onde o aumento de 3 para 

6 meses foi significante e de 6 meses para 12 meses se manteve (p<0,05). Na análise 

entre os grupos após 3 meses houve aumento na faixa de mucosa ceratinizada no AC 

(3,80 ± 1,11) e aPDT (3,90 ± 1,24)) (p>0,05) em relação ao C (2,80 ± 0,83) (p<0,05). 

Para os outros períodos se manteve o aumento na faixa de mucosa ceratinizada 

porém sem diferenças significantes (p>0,05) (tabela 1). 

 

 

5.5 Espessura de Mucosa Ceratinizada (EMC) 

 

Foi observado aumento progressivo na EMC nos grupos C e AC após 6 

meses, tendo aumentando até 12 meses (p<0,05). No aPDT houve aumento do 

baseline para 3 meses, manutenção da EMC de 3 para 6 meses e um novo aumento 

da espessura da mucosa ceratinizada de 6 meses para 12 meses (p<0,05). Entre os 

grupos foi observada diferença estatisticamente significante nos períodos de 3 e 6 

meses, sendo que aPDT (2,58 ± 0,69 / 2,63 ± 0,81, respectivamente) e AC (2,49 ± 

0,75 / 2,53 ± 0,62, respectivamente) foram iguais e obtiveram mais EMC do que o C 

(1,73 ± 0,72 / 1,77 ± 0,80, respectivamente). Após 12 meses aPDT (2,80 ± 0,73) 

obteve maior EMC do que C (1,99 ± 0,65), no entanto AC (2,33 ± 0,60) foi igual aPDT 

(2,80 ± 0,73) e C (1,99  ± 0,65).  
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5.6 Índice de Sangramento à Sondagem (ISS) 

 

De maneira geral todos os grupos foram semelhantes entre si e ao longo do 

tempo. Com exceção do grupo C que teve aumento no período de 3 e 6 meses e 

redução semelhante ao AC após 12 meses (p<0,05). Para o AC e aPDT não foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes (p>0.05). Entre os grupos não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes (p>0.05) (tabela 1).     

 

 

5.7 Índice de Placa (IPI) 

 

De maneira geral todos os grupos foram semelhantes entre si e ao longo do 

tempo. Com exceção do AC que no período de 12 meses apresentou maior índice em 

relação ao baseline somente (p<0,05) (tabela 1). 
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Tabela 1 - Parâmetros clínicos periodontais investigados no exame inicial (baseline) e nos diferentes 
períodos pós-operatórios 
  

GRUPOS BASELINE 3 MESES 6 MESES 12 MESES 

PS  C 1,60 ± 0,68Aa 1,81  ± 0,74Aa 1,73  ± 0,75ABa 1,95  ± 0,94Aa 

(mm) AC 1,30 ± 0,44Aa 1,23 ± 0,41Ba 1,25 ± 0,44Aa 1,45 ± 0,60Aa 

 * aPDT 1,55 ± 0,63Aa 1,80 ± 0,52Aa 1,68 ± 0,47Ba 1,83 ± 0,85Aa 

NCI  C 4,30  ± 1,03Aa 2,77  ± 2,18Ab 2,23  ± 1,96 Ab 2,50  ± 1,99 Ab 

(mm) AC 3,23 ± 1,38Ba 0,85 ± 1,64Bb 0,28 ± 1,67Bb 0,55 ± 1,68Bb 

 * aPDT 4,03 ± 1,30ABa 1,30 ± 2,00ABb 0,88 ± 1,97ABb 0,80 ± 2,11BCb 

AR  C 2,73  ± 0,94Aa 1,55  ± 1,20Abe 1,20  ± 1,09Ace 1,15  ± 1,04Adbc 

(mm) AC 2,18 ± 0,83Aa 0,58 ± 0,78BCbe 0,38 ± 0,63BCce 0,40 ± 0,62BCdbc 

 * aPDT 2,45 ± 1,18Aa 0,85 ± 1,09ACbe 0,70 ± 0,97ACcef 0,58 ± 1,01ACdf 

LMC  C 2,18  ± 1,18Aa 2,80  ± 0,83Ab 3,40  ± 1,50Ace 3,58  ± 1,79Ade 

(mm) AC 3,20 ± 1,34Aa 3,80 ± 1,11BCbe 3,93 ± 1,51Ace 4,15 ± 1,32Ade 

 * aPDT 2,83 ± 1,12Aa 3,90 ± 1,24Cbe 3,85 ± 1,26Ace 3,75 ± 0,97Ade 

EMC  C 0,92  ± 0,47Aa 1,73  ± 0,72Aa 1,77  ± 0,80Ace 1,99  ± 0,65Ad 

(mm) AC 1,18 ± 0,44Aba 2,49 ± 0,75BCbef 2,53 ± 0,62BCce 2,33 ± 0,60ABdf 

 * aPDT 1,28 ± 0,55Ba 2,58 ± 0,69Cbef 2,63 ± 0,81Cce 2,80 ± 0,733Bdf 

ISS  C 18,32 ± 27,50Aa 48,33 ± 46,48Ab 38,31 ± 37,88Abcd 26,65 ± 35,19Aac 

(%)  AC 24,99 ± 23,87Aa 14,99 ± 27,51Aa 34,99 ± 42,54Aa 19,99 ± 31,34Aa 

 * aPDT 21,65 ± 24,83A 46,67 ± 50,03Aa 36,65 ± 40,31Aa 21,66 ± 32,93Aa 

IPI  C 60,0 ± 38,39Aabe 71,25 ± 34,67ABbc 47,5 ± 37,08Ade 78,75 ± 34,67Aabf 

(%) AC 35,0 ± 40,88Aa 40,0 ± 38,39Aab 48,75 ± 40,13Aab 61,25 ± 34,86Abc 

 * aPDT 53,75 ± 45,36Aa 71,25 ± 41,58Ba 60,00 ± 40,88Aa 50,00 ± 51,30Aa 

 
*Letras maiúsculas mostram a diferença entre os grupos e letras minúsculas diferenças intra-grupos 
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Figura 4: Comparação dos resultados em cada grupo após o tratamento 
 

 
 
Legenda: a- Grupo C: aspecto inicial das recessões: b- Grupo C: aspecto final após 12 meses; c- 
Grupo AC: aspecto inicial das recessões; d- aspecto final após 1 12 meses; e- Grupo aPDT: aspecto 
inicial das recessões; f- Grupo aPDT: aspecto final após 12 meses 
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5.8 Hiperestesia Dentinária (HIPER) 

 

Ao longo do tempo a sensibilidade dentinária no baseline foi semelhante aos 

7 dias de pós-operatório em todos os grupos, e, de maneira geral, nos grupos C e 

aPDT a dor reduziu progressivamente até o período de 3 meses, quando estabilizou.  

Já no grupo AC houve redução de 7 para 14 dias e esse valor se manteve após 12 

meses (p<0,05). Após 12 meses todos os grupos foram semelhantes 

estatisticamente. Na análise entre os grupos aos 6 meses a sensibilidade foi menor 

para os grupos tratados em relação ao controle, sendo AC (1,20 ± 2,23) < C (2,63 ± 

2,22) / aPDT (0,70 ± 1,15) < C (2,63 ± 2,22) (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1: Dor relatada pelos pacientes no exame inicial e nos diferentes períodos pós-operatórios 
para todos os grupos (C, AC e aPDT). 
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5.9 Percepção Estética do Paciente (EST) 

 

Observou-se uma melhora na percepção estética ao longo do tempo do 

baseline para 7 dias. No grupo C os valores foram aumentando até 6 meses e se 

igualaram com 12 meses.  No grupo AC, melhorou até 1 mês e se manteve estável 

até 12 meses.   No grupo aPDT, melhorou progressivamente até 3 meses e ficou 

estável até um ano (p<0,05). Na análise entre os grupos, a aPDT foi igual ao controle 

em todos os períodos. A percepção estética foi maior no grupo AC em relação ao 

controle, na maioria dos períodos, inclusive após 12 meses (p<0.05) (gráfico 2).  

 

Gráfico 2- Percepção estética relatada pelos pacientes no exame inicial e nos diferentes períodos de 
pós-operatórios para todos os grupos (C, AC e aPDT). 
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5.10 Percentual de Recobrimento Radicular (REC) 

 

O percentual médio de recobrimento foi de 58% ± 0,40 no C, de 82% ± 0,30 

no AC e de 82% ± 0,28 no APDT (gráfico 3) apresentando diferenças estatisticamente 

significantes entre o C e o AC e aPDT (p<0,05).  

Dos 60 sítios alocados nos 3 grupos do estudo, 33 mostraram recobrimento 

radicular completo (55%), sendo 6 (10%) no grupo C, 13 (21,67%) no AC e 14 

(23,33%) no grupo aPDT do total de sítios estudados. Cada grupo tinha 20 sítios, no 

grupo C 6 sítios apresentaram 100% de recobrimento (30%), 13 no grupo AC (65%) e 

14 no grupo aPDT (70%).  

 

Gráfico 3- Porcentagem média de recobrimento ± desvio padrão de recobrimento radicular após 12 
meses de acompanhamento nos grupos C, AC e aPDT 
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5.11 Correlações entre AR, HIPER e EST 

 

Para o C foram encontradas correlações positivas moderadas até 3 meses de 

pós-operatório entre a HIPER e a AR, demonstrando que quanto maior a AR, maior a 

sensibilidade do paciente (p<0,05). Após 12 meses não há correlações entre as 

variáveis (P>0,05). Entre a EST e AR foi observada uma correlação positiva moderada 

até 3 meses de pós-operatório, o que pode demonstrar que a AR está diretamente 

relacionada com a satisfação estética do paciente. Não houve correlação entre HIPER 

e EST a partir de 3 meses de pós-operatório, o que demonstra que os pacientes não 

deram tanta importância para a estética a partir destes períodos (p<0,05) (APÊNDICE 

E, Tabela 2).  

Para o AC só foram encontradas correlações negativas entre HIPER e AR no 

baseline, o que demonstra que neste período a sensibilidade incomodava bastante os 

pacientes e também foram encontradas correlações negativas para HIPER e EST 

após 6 e 12 meses, o que demonstra que os pacientes davam muito mais importância 

a diminuição da sensibilidade do que a estética propriamente dita ao final do 

tratamento.  (APÊNDICE E, Tabela 3) 

Para o aPDT a correlação entre a HIPER e a AR é positiva, o que demonstra 

que quanto menor a recessão, menor é a sensibilidade dolorosa sentida pelo paciente. 

A correlação é negativa entre a EST e a AR e só apareceu após 12 meses, mas 

demonstra que quanto menor a AR melhor é a percepção estética do paciente. E não 

foram encontradas correlações para EST e a HIPER (p<0,05) (APÊNDICE E, Tabela 

4).  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Discussão  
 
 
 

 

“Penso noventa e nove vezes e nada descubro; deixo de pensar, 
mergulho em profundo silêncio - e eis que a verdade se me revela” 

(Albert Einstein) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi de comparar os efeitos da biomodificação 

radicular por ácido cítrico associado à tetraciclina e terapia fotodinâmica 

antimicrobiana no recobrimento de recessões gengivais por enxerto de tecido 

conjuntivo subepitelial. Os resultados obtidos demonstraram que em geral houve 

melhora nos parâmetros clínicos periodontais entre o baseline e os follow-ups. Entre 

os grupos as diferenças estatisticamente significantes foram mais evidentes entre o 

grupo AC e grupo aPDT quando comparados ao controle. Isso demonstra que a 

utilização de biomodificadores radiculares como o ácido cítrico associado à tetraciclina 

e a terapia fotodinâmica antimicrobiana é apropriada e que promove melhora nos 

resultados clínicos.  

A realização deste estudo foi motivada por um achado clínico do nosso grupo 

de pesquisa, em que após a utilização de aPDT com azul de toluidina O (10mg/ml) 

para remoção de pigmentação de bactérias negras em coroas dentárias, foram 

observados sinais de desmineralização do esmalte seguidas de sensibilidade 

(PESSOA et al., 2015). Foi a partir deste achado que o nosso grupo observou que até 

o presente momento não havia nenhum estudo utilizando a aPDT como 

biomodificador em cirurgias de recobrimento radicular. Normalmente, a aPDT é 

utilizada em procedimentos de descontaminação de bolsas periodontais (THEODORO 

et al., 2012; FERREIRA, 2015; SREEDHAR ANNAJI et al., 2015;) mostrando 

vantagens na redução do tempo de tratamento sem criar resistência bacteriana 

(ANNAJI et al., 2016). O mais próximo da utilização da aPDT como agente 

biomodificador são os resultados de estudos in vitro do nosso grupo, que 

demonstraram que a aPDT é biocompatível, que remove a smear layer, que torna a 

superfície radicular desmineralizada e que promove adesão e proliferação de 

filbroblastos gengivais humanos (FERREIRA et al., 2014; DAMANTE et al., 2016; 

BARROS, 2016; KARAM et al., 2017). Portanto, este é o primeiro estudo que testa a 

aPDT como agente biomodificador da superfície radicular em procedimentos 

cirúrgicos de recobrimento de recessões gengivais com ETCS. Acredita-se que haja 

um efeito sinérgico entre a descontaminação promovida pela aPDT e a 
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desmineralização superficial, o que pode ser evidenciado pelos resultados clínicos do 

presente estudo.  

Há evidências de outras substâncias biomodificadoras na literatura já 

reconhecidas cientificamente e clinicamente, mas não foram muitos autores que 

investigaram os efeitos da biomodificação das superfícies radiculares especificamente 

em procedimentos de recobrimento radicular (MILLER, 1982; CAFESSE et al., ; 

KASSAB; COHEN, 2003 ; KECELI et al.,2008 ; DILSIZ et al. 2010, ; DILSIZ; AYDIN; 

YAVUZ, 2010; ROMAN et al., 2013; BARROS, 2013; SANTAMARIA et al., 2017), e 

na maioria destes estudos, não são observados efeitos benéficos ou adicionais quanto 

ao uso da biomodificação ou não para obtenção de melhores resultados quando 

comparadas a cirurgia de recobrimento radicular sozinha (KARAM et al., 2016). Na 

maioria desses estudos houve variação dos tipos de químicos empregados, bem 

como do tempo e forma de aplicação, o que poderia justificar as diferenças 

encontradas em relação aos resultados benéficos obtidos no presente estudo.  

Um estudo pioneiro de Miller (1982), indicou que o recobrimento total de 

superfícies radiculares tratadas com ácido cítrico ocorre quando não há perda de 

tecido mole ou duro interproximal significativo. No entanto, em uma série de casos 

publicada mais recentemente (SANT’ANA et al., 2012), realizada em 4 pacientes, uma 

nova alternativa cirúrgica associando o osso em neoformação (granulação óssea) com 

o condicionamento da superfície radicular com ácido cítrico pH1 com tetraciclina 50%, 

demonstrou que esta técnica favoreceu a regeneração periodontal com recobrimento 

radicular principalmente em áreas que tinham recessões profundas e perda de 

inserção.  Como em Blomlof, Blomlof, Lindskog (1996), que cita que o uso de 

condicionadores da superfície radicular melhora os resultados de terapias de 

regeneração periodontal.  

A eleição da técnica cirúrgica que foi utilizada para o recobrimento radicular 

das recessões de Classe I e II de Miller pode ser justificada pelo fato de que o ETCS 

(LANGER; LANGER, 1985) é considerado há muito tempo padrão ouro nestes tipos 

de procedimentos, como foi relatado em revisões sistemáticas e consensos 

publicados recentemente (CHAMBRONE et al., 2008; CHAMBRONE; TATAKIS, 

2015).  
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No atual estudo foram incluídos 17 pacientes que contribuíram com 60 sítios 

que apresentavam recessões de Classe I e II de Miller, divididos aleatoriamente em 3 

grupos (n=20), com idade média de 32,76 anos. A determinação do n=20 partiu de 

uma análise da média de sítios tratados com ETCS em estudos clínicos randomizados 

prévios (CAFESSE et al., 2000; KECELI et al., 2008; DILSIZ et al., 2010; DILSIZ; 

AYDIN; YAVUZ, 2010; ROMAN et al., 2013; SANTAMARIA et al., 2017). Não houve 

intercorrências significativas no momento das cirurgias ou nos pós-operatórios 

subsequentes.  

No baseline todos os grupos tinham PS, AR e LMC iguais o que demonstra a 

homogeneidade da amostra selecionada aleatoriamente. Para EMC no baseline o 

grupo aPDT possuía maior espessura que os outros grupos e para NCI no baseline o 

AC tinha um NCI menor do que o C demonstrando uma heterogeneidade dos grupos, 

o que pode ser considerado um viés do atual estudo. 

Foram incluídas no presente estudo, recessões múltiplas e isoladas, que 

foram divididas aleatoriamente entre os três grupos, sendo: 7 múltiplas (70%) e 3 

isoladas (30%) no grupo C; 9 múltiplas (100%) no grupo AC e 6 múltiplas (60%) e 4 

isoladas (40%) no  grupo aPDT. Assim como no atual estudo, alguns estudos 

encontrados na literatura incluem recessões múltiplas e isoladas na sua amostra 

(BARROS, 2013; ROMAN et al., 2013). 

Em geral, não houve diferença significativa na profundidade de sondagem 

neste estudo, assim como em Roman et al. (2013), onde para os dois grupos testados 

(ETCS o ETCS+EMD) o aumento na profundidade de sondagem nos follow-ups não 

teve diferenças estatisticamente significantes quando comparados ao baseline. Em 

um estudo bem recente, Santamaria et al. (2017), ao final de 2 anos de 

acompanhamento em cirurgias de recobrimento radicular mostrou aumento da PS 

com diferenças significativas.  

Houve diminuição progressiva significativa da altura da recessão em todos os 

grupos, após a realização de ETCS para recobrimento das recessões de Classe I e II 

de Miller, nos diferentes períodos de avaliação (p<0.05), o que corrobora com diversos 

estudos (CAFESSE et al., 2000; KECELI et al., 2008; CHAMBRONE et al., 2008; 

ROMAN et al., 2013; CHAMBRONE; TATAKIS, 2015; SANTAMARIA et al., 2017), 
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comprovando que o ETCS é o padrão ouro para o recobrimento radicular, inclusive a 

longo prazo.  

O AC e aPDT tiveram maior redução da AR no acompanhamento de 12 meses 

(p<0,05), o que corrobora com estudos prévios do nosso grupo, onde o ácido cítrico 

associado à tetraciclina utilizado como biomodificador radicular vem mostrando 

resultados positivos em procedimentos de recobrimento radicular (FERRAZ, 2009; 

SANT’ANA et al., 2012; BARROS, 2013), apesar de alguns estudos demonstrarem 

que não há diferença na melhora dos parâmetros clínicos (CHAMBRONE et al., 2008). 

Estes resultados refletem no ganho do NCI que também foi observado para todos os 

grupos após 3 meses que se manteve estável até o final do estudo e que foi maior 

para o AC e aPDT quando comparados com o grupo controle após 12 meses (p<0,05). 

O que difere de estudos encontrados na literatura que normalmente não apresentam 

diferenças significantes entre os grupos tratados com agentes biomodificadores (ácido 

cítrico, EDTA, Nd:YAG, dentre outros) e os grupos tratados com somente raspagem 

e alisamento radicular (DILSIZ et al., 2010; DILSIZ; AYDIN; YAVUZ, 2010 KECELI et 

al.,2008; ROMAN et al., 2013; CAFFESSE et al., 2000; SANTAMARIA et al., 2017). 

Este é um resultado muito importante do atual estudo, visto que o maior objetivo do 

tratamento periodontal é a regeneração do periodonto com formação de nova 

inserção. Considerando-se o ganho no nível de inserção clinica pode-se sugerir que 

houve formação de nova inserção conjuntiva ou de epitélio juncional longo (POLSON; 

CATON, 1982). 

Com relação à % de recobrimento radicular ao final de 12 meses de pesquisa, 

foram observadas melhoras em todos os grupos, no entanto o grupo AC e aPDT 

tiveram uma % maior de recobrimento radicular quando comparados ao grupo 

controle. No total de 60 sítios, 33 apresentaram recobrimento total ao final do 

acompanhamento de 12 meses (55%). Em Roman et al. (2013) pôde ser observado, 

que a média de recobrimento total foi de 63,65% após 12 meses de acompanhamento. 

Já em uma série de casos de Sant’Ana et al. (2012) que utilizou regeneração tecidual 

guiada com células de granulação óssea, a % de recobrimento foi de 16,7%, portanto 

os resultados encontrados neste estudo estão dentro da média de % de recobrimento 

total após procedimentos de ETCS em recessões gengivais (CHAMBRONE et al., 

2010).  
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O percentual médio de recobrimento radicular neste estudo foi inferior a outros 

relatos de literatura (HARRIS, 2002), no entanto foi maior que a média encontrada em 

revisões sistemáticas (AL-HAMDAN et al. 2003). Alguns fatores podem estar 

significativamente associados ao aumento do percentual de sítios apresentando 

recobrimento radicular completo, incluindo o condicionamento ácido radicular, além 

de recessões rasas e uso de membranas absorvíveis (AL-HAMDAN et al. 2003).  

A LMC e EMC aumentaram progressivamente após 12 meses de 

acompanhamento em todos os grupos. No entanto, a LMC para os grupos AC e aPDT 

foi significativamente maior que o grupo controle somente após 3 meses, a progressão 

em seu aumento continua no entanto sem diferenças significante, demonstrando 

melhor efeito a curto prazo. E a EMC foi maior nos sítios tratados com aPDT e AC do 

que no grupo controle (p<0,05). Os resultados positivos observados com relação ao 

ganho de largura e espessura de gengiva ceratinizada para aPDT podem ser 

justificados por estudos in vitro realizados previamente, que demonstraram que a 

aPDT favorece a desmineralização da superfície radicular (DAMANTE et al., 2016), 

bem como favorece a adesão e proliferação de fibroblastos gengivais humanos e 

osteoblastos em cultura (FERREIRA et al., 2014; BARROS, 2016; KARAM et al., 

2017). Pode-se sugerir que o aumento na LMC nos grupos que utilizaram o ácido 

cítrico associado à tetraciclina e aPDT foram decorrentes de exposição de fibras 

colágenas, estabilização do coágulo e do enxerto que são características encontradas 

normalmente em estudos que utilizaram ácido cítrico associado à tetraciclina (PROYE; 

POLSON, 1982; WIKESJÖ et al., 1991; BAKER et al., 2000; KARAM et al., 2017), o 

que consequentemente favoreceu a estabilidade do recobrimento radicular, não 

havendo migração apical da margem gengival. De maneira geral podemos dizer que 

ambos os tratamentos de biomodificação radicular aumentaram espessura da mucosa 

em relação ao controle.  

O ISS teve um aumento significativo nos follow-ups de 3 e 6 meses, no entanto 

após 12 meses reduziu significativamente demonstrando que após o 

acompanhamento longitudinal a inflamação reduziu na área do recobrimento radicular 

no presente estudo. Não foi possível encontrar correlação entre o ISS e o IPI, visto 

que em geral o IPI aumentou em todos os grupos após 12 meses, sem diferenças 

estatísticas entre os grupos, o que pode ter acontecido pois as visitas de 

acompanhamento ficaram mais espaçadas, e os pacientes tiveram que manter o 
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controle de higiene bucal em casa. Apesar das orientações de higiene que eram 

sempre reforçadas e as sessões de profilaxia e raspagem que eram realizadas nas 

visitas de acompanhamento. O que difere de resultados encontrados no estudo de 

Petelin et al. (2014), onde os pacientes envolvidos na pesquisa tiveram um excelente 

grau de comprometimento com os cuidados de higiene oral em casa, o que resultou 

em diminuição nos parâmetros de ISS e IPI, devido ao controle de placa adequado.  

Todos os grupos apresentaram diminuição significativa da hipersensibilidade 

ao final de 12 meses de tratamento (p<0,05). Corroborando com Cappuiyns et al. 

(2012), Santamaria et al. (2017) e Roman et al. (2013), onde também foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes com relação a hipersensibilidade 

dentinária após o recobrimento radicular. Na análise entre os grupos AC teve melhoras 

significativamente maiores quanto a diminuição da hiperestesia, quando comparados 

ao grupo controle após 6 meses, o que se manteve após 12 meses. Após 12 meses 

todos os grupos foram semelhantes. Os grupos tratados com substâncias 

biomodificadoras tiveram melhores resultados quanto a sensibilidade dentinária. Aqui 

poderia se dar ênfase à melhora significativa dos grupos teste com relação ao grupo 

controle. Inicialmente foi pensado em associar os resultados positivos encontrados 

clinicamente com relação a melhora da sensibilidade dentinária à ação do laser em 

baixa intensidade, usado na aPDT, no tratamento de hiperestesia dentinária 

(SANTAMARIA et al., 2017), porém ao final da pesquisa pudemos observar que não 

houve diferenças estatisticamente significantes entre aPDT e AC para este parâmetro, 

desta forma a melhora da hiperestesia deve estar muito mais relacionada a cobertura 

de parcial a total das recessões em todos os grupos (100% de recobrimento - C – 30% 

/ AC – 65% / aPDT – 70%). O tratamento das superfícies radiculares com substâncias 

ácidas não apresentou efeitos negativos sobre a sensibilidade radicular em cirurgias 

de enxerto conjuntivo subepitelial em superfícies radiculares tratadas com ácido cítrico 

associado à tetraciclina por 90 segundos, conforme estudo de Barros (2013).  Sendo 

assim, a melhora na sensibilidade certamente ocorreu devido ao recobrimento das 

recessões em ambos os grupos. Resultado que já é reconhecido na literatura, uma 

vez que um dos principais objetivos do recobrimento radicular é a redução da 

hiperestesia dentinária (ROCCUZZO et al., 2002; DILSIZ et al., 2010; CHAMBRONE 

et al., 2008) 
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A escala visual analógica, muito aplicada em estudos que envolvem 

recobrimento radicular (CAPPUYNS et al., 2012; ROMAN et al., 2013; BARROS, 

2013; SANTAMARIA et al., 2017), no atual estudo também foi aplicada em todos os 

pacientes em todos os períodos de pós-operatório para avaliação da percepção 

estética de todos os sítios que foram avaliados. Os pacientes aplicavam uma nota de 

0 a 10, sendo 10 a nota para a melhor satisfação estética possível. No presente estudo 

houve em geral uma melhora na percepção estética dos pacientes em todos os grupos 

após o tratamento, assim como nos estudos de Roman et al. (2013) e Santamaria et 

al. (2017). Diferindo destes estudos prévios, a presente pesquisa demonstrou que 

houve diferenças entre os grupos na percepção estética. Foi igual entre aPDT e C e 

foi melhor no grupo AC em relação ao grupo C na maioria dos períodos, inclusive após 

12 meses. Desta forma, os resultados do presente estudo podem sugerir que a 

biomodificação da superfície radicular com ácido cítrico associado à tetraciclina 

resultou em melhora na percepção estética pelos pacientes em menor tempo de pós-

operatório do que os pacientes que tiveram a superfície radicular tratada com aPDT 

ou somente com raspagem e alisamento radicular.  

Embora o uso de substâncias biomodificadoras da superfície radicular ainda 

esteja sendo um assunto controverso na literatura, devido à maioria dos estudos 

clínicos realizados até o atual momento não mostrar benefícios do uso do 

condicionamento radicular em cirurgias de recobrimento, os resultados de estudos in 

vitro ainda nos sugerem que esta é uma excelente alternativa para a regeneração do 

periodonto e formação de nova inserção. Dentro da metodologia deste estudo clínico 

pôde-se observar que o tratamento de superfícies radiculares com substâncias 

biomodificadoras como o ácido cítrico associado à tetraciclina e a aPDT favoreceu o 

recobrimento das recessões de Classe I e II de Miller, o ganho da faixa de mucosa 

ceratinizada em espessura e largura, a diminuição da sensibilidade dentinária, bem 

como a satisfação estética dos pacientes, por meio de cirurgias de enxerto de tecido 

conjuntivo subepitelial. Diante disso, outros estudos com amostras maiores e maior 

tempo de acompanhamento devem ser realizados para investigar melhor os 

benefícios dessas substâncias no recobrimento de recessões gengivais.  
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“Tudo acontece na hora certa. Tudo acontece, 
exatamente quando deve acontecer” 

(Albert Einstein) 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A biomodificação radicular por ácido cítrico associado à tetraciclina e pela 

terapia fotodinâmica antimicrobiana promoveu efeitos benéficos no recobrimento de 

recessões gengivais quando associada ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, 

resultando em maior porcentagem de recobrimento radicular e em mais sítios com 

recobrimento completo. A utilização aPDT como agente biomodificador promoveu 

resultados clínicos satisfatórios semelhante aos encontrados pela utilização do AC 

tornando o seu uso interessante em recobrimentos de recessões gengivais. Em geral, 

todos os tratamentos promoveram diminuição da hipersensibilidade dentinária e da 

satisfação estética pelos pacientes ao final de 12 meses.  
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APÊNDICE E  

 

Tabela 2: Correlações das variáveis do grupo C (n=20), com os principais dados 

referentes à HIPER, AR e EST. 

Correlações 
Valor da 

Correlação 
Valor de p 

Grau de correlação 

HIPER (baseline) vs  

AR (baseline) 
0,612 0,004 Forte 

HIPER (3 meses)vs  

AR (3 meses) 
0,534 0,015 Moderado 

HIPER (6 meses) vs  

AR (6 meses) 
-0,313 0,179 Sem correlação 

HIPER (12 meses) vs  

AR (12 meses)  
0,375 0,103 Sem correlação 

HIPER (baseline) vs  

EST (baseline) 
0,811 0,000 Muito Forte 

HIPER (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
-0,341 0,141 Sem correlação 

HIPER (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,020 0,932 Sem correlação 

HIPER (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
0,104 0,663 Sem correlação 

AR (baseline) vs  

EST (baseline) 
0,620 0,004 Forte 

AR (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
0,162 0,496 Sem correlação 

AR (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,071 0,766 Sem correlação 

AR (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
0,037 0,879 Sem correlação 

Teste estatístico de correlação de Spearman considerando p<0,05. 
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Tabela 3: Correlações das variáveis do grupo AC (n=20), com os principais dados 

referentes à HIPER, AR e EST. 

Correlações 
Valor da 

Correlação 
Valor de p 

Grau de correlação 

HIPER (baseline) vs  

AR (baseline) 
-0,539 0,014  Moderado 

HIPER (3 meses)vs  

AR (3 meses) 
-0,242 0,305 Sem correlação 

HIPER (6 meses) vs  

AR (6 meses) 
0,056 0,814 Sem correlação 

HIPER (12 meses) vs  

AR (12 meses)  
0,112 0,639 Sem correlação 

HIPER (baseline) vs  

EST (baseline) 
-0,263 0,262 Sem correlação 

HIPER (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
-0,424 0,063 Sem correlação 

HIPER (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,516 0,020 Moderado 

HIPER (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
-0,516 0,020 Moderado 

AR (baseline) vs  

EST (baseline) 
0,082 0,732 Sem correlação 

AR (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
0,000 1,000 Sem correlação 

AR (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,059 0,806 Sem correlação 

AR (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
--,011 0,963 Sem correlação 

Teste estatístico de correlação de Spearman considerando p<0,05. 
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Tabela 4: Correlações das variáveis do grupo aPDT (n=20), com os principais dados 

referentes à HIPER, AR e EST. 

Correlações 
Valor da 

Correlação 
Valor de p 

Grau de 

correlação 

HIPER (baseline) vs  

AR (baseline) 
0,485 0,030 Moderado 

HIPER (3 meses)vs  

AR (3 meses) 
0,378 0,100 Sem correlação 

HIPER (6 meses) vs  

AR (6 meses) 
0,363 0,116 Sem correlação 

HIPER (12 meses) vs  

AR (12 meses)  
0,552 0,012 Moderado 

HIPER (baseline) vs  

EST (baseline) 
-0,060 0,803 Sem correlação 

HIPER (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
-0,322 0,167 Sem correlação 

HIPER (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,384 0,094 Sem correlação 

HIPER (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
-0,384 0,094 Sem correlação 

AR (baseline) vs  

EST (baseline) 
0,296 0,205 Sem correlação 

AR (3 meses)vs  

EST (3 meses) 
-0,365 0,113 Sem correlação 

AR (6 meses) vs  

EST (6 meses) 
-0,307 0,189 Sem correlação 

AR (12 meses) vs  

EST (12 meses)  
-0,476 0,034 Moderado 

Teste estatístico de correlação de Spearman considerando p<0,05. 
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