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RESUMO 

 

    Estudou-se a cicatrização óssea e periodontal da distal 

de segundos molares inferiores após a exodontia de terceiros molares adjacentes 

não-irrompidos. Foram operados 29 pacientes entre 14 e 25 anos de idade 

(média de 19,6 anos), que possuíam terceiros molares inferiores não-irrompidos 

bilateralmente, com indicação para extração, que se apresentavam de maneira 

similar quanto ao posicionamento em relação ao longo eixo do segundo molar. 

Após a exodontia, a face distal das raízes dos segundos molares recebeu 

tratamentos distintos; de um lado (grupo controle), realizou-se somente 

raspagem e irrigação com soro fisiológico; enquanto que, do outro lado (grupo 

experimental), além da raspagem, foi aplicado um gel de ácido cítrico a 50% 

(pH 1) com tetraciclina, durante três minutos, seguido de abundante irrigação 

com soro fisiológico. A análise consistiu de exames clínicos e radiográficos pré 

e pós-operatórios, através da medição dos índices gengival e de placa, da 

profundidade de sondagem na distal do segundo molar em três sítios e de 

radiografias interproximais padronizadas para verificação da altura da crista 

óssea alveolar à junção amelo-cementária. Estes exames foram realizados no 
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pré-operatório imediato, com 90 e 180 dias após a exodontia. Os resultados 

demonstraram que todos os critérios avaliados apresentaram melhora após a 

extração dos dentes não-irrompidos. Porém, em todas estas variáveis estudadas, 

não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimental 

e controle, sugerindo que a aplicação do ácido cítrico é uma etapa dispensável 

nos procedimentos de exodontia de terceiros molares inferiores não-irrompidos, 

no que diz respeito à cicatrização na distal dos segundos molares adjacentes. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

    Há evidências de que o número de terceiros molares 

extraídos vem aumentando 8. Diversas são as razões para justificar este fato: 

aumento da consciência sobre os dentes não-irrompidos, o uso da radiografia 

panorâmica na prática diária da odontologia, redução nas taxas de cárie 

resultando num menor número de dentes perdidos ao longo da vida, dentre 

outras 8; 67. Independentemente da razão, esse procedimento vem ocupando um 

importante espaço dentro dos cuidados com a saúde bucal e sua indicação 

continuará crescendo 8. 

    O terceiro molar é o dente que tem a maior incidência 

de não-irrompimento e a sua extração é um dos procedimentos cirúrgicos mais 

comumente realizados pelos cirurgiões-dentistas 16; 25; 38; 50. 

    Um terceiro molar é considerado não-irrompido 

quando, passada a época normal de seu irrompimento, dos 20 até os 25 anos de 

idade, ele permanece sob tecido ósseo e/ou gengival 16; 57. Para ele irromper, é 

necessário que haja espaço suficiente no arco, além de o dente possuir 

inclinação favorável sem excesso de tecido ósseo e/ou gengival suprajacente 57. 
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    A exodontia dos terceiros molares não-irrompidos, 

como qualquer outro procedimento cirúrgico, deve respeitar os princípios 

fundamentais de técnica cirúrgica 16. 

    Um dos principais problemas relacionados à presença, 

ou mesmo à extração dos terceiros molares não-irrompidos, especialmente os 

inferiores, é a possibilidade de danos às estruturas periodontais e à raiz dos 

segundos molares adjacentes em sua superfície distal 17; 20; 21; 34; 40; 41; 48; 49; 50; 54; 57.  

    Um dos objetivos da terapia periodontal é o 

restabelecimento das estruturas do periodonto que foram perdidas com a 

conversão das superfícies radiculares afetadas em um substrato biologicamente 

propício à formação de nova inserção 2; 3; 23; 32; 43; 44; 46. 

    Para alcançar tal objetivo, diversas são as técnicas 

propostas, cirúrgicas e não-cirúrgicas, através das quais se pretende maximizar o 

processo de neoformação e/ou cicatrização de partes do complexo periodontal 

na região 3; 26; 30; 43; 59. 

    O ácido cítrico é uma das substâncias largamente 

utilizada como agente condicionador de superfícies radiculares durante a terapia 

periodontal 11; 27; 33; 42; 46; 61; 65; 66; 74; 83. Devido às suas características, diversos 

estudos in vitro e in vivo têm sido realizados para analisar a sua ação e 
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efetividade no processo de cicatrização do periodonto, bem como seus possíveis 

efeitos adversos 2; 5; 6; 7; 11; 27; 33; 42; 44; 46; 61; 65; 66; 70; 74; 83. 

    Devido à ausência de estudos que tenham avaliado a 

eficácia do ácido cítrico associado a dentes não-irrompidos, é que surgiu a 

proposta do presente trabalho. 
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2 - REVISTA DA LITERATURA 

 

    Com a intenção de facilitar a leitura da revista da 

literatura, o capítulo está dividido em: 

    2.1 - Os terceiros molares 

    2.2 - O periodonto 

2.2.1 - A terapia periodontal 

     2.2.2 - Radiologia em Periodontia 

    2.3 - O ácido cítrico 

 

2.1 - Os terceiros molares 

 

Todos os dentes que não-irromperam dentro da época 

considerada normal devem ser avaliados quanto à necessidade de sua extração 16; 

57; 67; para os terceiros molares inferiores, a idade média de irrompimento é por 

volta dos 20 anos, podendo acontecer até os 25 anos, caso haja condições 

favoráveis para tanto, como, espaço suficiente no arco dentário, inclinação 

adequada do terceiro molar e ausência de tecido gengival e/ou ósseo 



_______________________________________________________Revista da Literatura 
 

7 

suprajacente em excesso 57. Para esta avaliação, o exame radiográfico é de suma 

importância, sendo mesmo indispensável para uma conduta adequada 16. 

Diversas são as razões para a indicação da extração dos 

terceiros molares, sendo que algumas delas geram intensa controvérsia. No 

sentido de se minimizarem as discordâncias, em 1980, o National Institute of 

Health (NIH), publicou um consenso das indicações para extração dos terceiros 

molares 53, o qual vem sendo utilizado como um guia padrão até hoje. 

    Os critérios determinados pelo NIH 53 para a extração 

dos terceiros molares não-irrompidos, que também encontram apoio na 

literatura, são: infecção no dente ou periodonto adjacente 8; 67; 79, cáries não-

restauráveis no terceiro molar ou na distal do segundo molar adjacente 8; 67; 79, 

presença de cistos ou tumores que envolvam o terceiro molar 8; 67; 79, destruição 

de dentes ou tecido ósseo adjacente. Existe ainda uma tentativa de consenso de 

que o não-irrompimento causado por mau posicionamento do terceiro molar, por 

si só, é uma condição anormal que justifica a extração, mesmo de terceiros 

molares assintomáticos 53. 

A idade ideal para a realização da extração dos 

terceiros molares não-irrompidos também deve ser considerada. Afirma-se que a 

extração precoce, profilática, reduz a morbidade pós-operatória, evitando a 
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doença periodontal e possibilitando melhor cicatrização óssea e melhor 

aderência da mucosa gengival ao segundo molar adjacente 57. O período 

considerado ideal, portanto, é após a formação do primeiro terço da raiz e antes 

da formação do segundo terço dela, o que, normalmente, ocorre no final da 

adolescência, entre 16 e 18 anos de idade 1; 38; 41; 49; 54; 57; 67. 

    Os pacientes que têm os seus terceiros molares 

extraídos após os 25 anos, têm menor chance de que ocorra diminuição da bolsa 

intra-óssea na distal do segundo molar adjacente, bem como adequada 

cicatrização como um todo 34; 50; 57; 67, a ponto de ASH JR.; COSTICH; 

HAYWARD 1, em 1962, considerarem que um terceiro molar não-irrompido, 

assintomático, em um paciente acima dos 30 anos de idade, causará mais 

prejuízos se extraído do que se mantido. 

    A respeito da forma de realização da ostectomia, com o 

uso de cinzel e martelo ou broca em alta rotação sob refrigeração, SZMYD; 

HESTER 75, em 1963, estudaram a sua influência na medida da profundidade de 

sondagem na distal de segundos molares inferiores 6 meses e um ano após a 

extração dos terceiros molares adjacentes não-irrompidos. Os resultados obtidos 

mostraram que as bolsas periodontais presentes no pré-operatório imediato 



_______________________________________________________Revista da Literatura 
 

9 

diminuíram sensivelmente após um ano, porém não foi observada diferença 

alguma entre os grupos. 

    GRÖNDAHL; LEKHOLM 25 em 1973, não 

encontraram diferença na medida radiográfica do osso de suporte na distal dos 

segundos molares de pacientes com e sem terceiros molares inferiores não-

irrompidos; porém, concordaram que, nos pacientes com terceiros molares os 

parâmetros clínicos (índice gengival, índice de placa e profundidade de 

sondagem) apresentaram-se mais elevados. 

    QUEE et al. 62 , 1984, examinaram a influência de dois 

tipos de retalhos utilizados durante a extração de terceiros molares inferiores 

não-irrompidos na profundidade de sondagem da distal dos segundos molares 

adjacentes após 6 meses. Os retalhos utilizados foram: (1) retalho vertical, 

iniciando-se sobre o ramo ascendente da mandíbula até 2 mm do segundo molar, 

a partir de onde continuava em sentido vestibular com uma incisão relaxante, 

preservando uma faixa de mucosa ceratinizada ao redor do segundo molar; e (2) 

retalho em envelope, com incisão sobre o ramo ascendente da mandíbula até o 

segundo molar, continuando por via intra-sulcular até a papila vestibular entre o 

primeiro e o segundo molares. Após 6 meses, não se encontraram diferenças 
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significantes na profundidade de sondagem, demonstrando que os retalhos 

avaliados não influenciaram na cicatrização periodontal.  

    Em sua série de estudos, KUGELBERG et al. 37; 38; 40, 

também acompanharam os resultados pós-operatórios de seus pacientes por um 

período de 4 anos. Em seu primeiro trabalho, de 1985, KUGELBERG et al. 38, 

analisaram parâmetros clínicos e radiográficos após 2 anos da extração dos 

terceiros molares inferiores de 215 pacientes. Acerca dos defeitos ósseos na 

distal dos segundos molares, que foram registrados no pré-operatório e após 2 

anos, concluiu-se que boa parte dos defeitos encontrados no pré-operatório 

mantiveram-se ou aumentaram nesse período, principalmente nos pacientes 

acima dos 26 anos de idade. 

    Em 1986, MELO; BARROSO 49, estudaram os retalhos 

vertical com preservação de mucosa ao redor do segundo molar e retalho em 

envelope com o auxílio de uma incisão relaxante junto à papila mesial do 

segundo molar. A profundidade de sondagem foi realizada no pré-operatório 

imediato e 180 dias após a extração. Os resultados mostraram que ambos os 

grupos apresentaram diminuição das bolsas periodontais, porém, sem diferenças 

entre os retalhos realizados. 
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    Com o intuito de acompanhar o processo cicatricial 

após a extração de terceiros molares inferiores, MEISTER JR. et al. 48 em 1986, 

avaliaram a profundidade de sondagem e a altura radiográfica da crista óssea 

alveolar à junção amelo-cementária no pré-operatório, 3 e 6 meses após as 

extrações, dividindo a amostra em dois grupos, de não-irrompidos e de 

parcialmente irrompidos, sem que houvesse qualquer tipo de tratamento especial 

para a raiz distal do segundo molar adjacente. Como resultado, obtiveram que 

houve diminuição das bolsas pré-operatórias em todos os casos, porém sem 

diferenças entre os períodos de 3 e 6 meses, bem como entre os grupos 

estudados. Também não houve diferenças entre os valores radiográficos do osso 

na distal dos segundos molares. Concluíram, ainda, que as bolsas pré-operatórias 

eram significantemente maiores nos casos de irrompimento parcial.  

    MARMARY et al. 47, 1986, em seus estudos, dividiram 

60 pacientes que possuíam terceiros molares inferiores não-irrompidos em dois 

grupos etários, 20-29 anos e 30-50 anos. Após comparação radiográfica pré e 

pós-operatória (6 meses a 4 anos após a cirurgia) da altura da crista óssea 

alveolar na distal dos segundos molares, concluíram que existe diminuição dos 

defeitos ósseos e essa aposição pôde ser verificada em ambos os grupos, porém, 

foi significativamente menor no grupo mais velho (diminuições de 2.63 para 0.5 
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mm no grupo mais jovem e de 3.55 para 1.55 mm no grupo de 30-50 anos, em 

média). Ainda neste estudo, relataram que a periodontite pré-operatória 

influenciou negativamente a cicatrização óssea, e que o mesmo não ocorreu nos 

casos de história de pericoronarite. 

    O trabalho de SCHOFIELD; KOGON; DONNER 69, 

em 1988,  comparando o retalho em envelope (incisão intra-sulcular) e o retalho 

em envelope com uma incisão relaxante na distal do segundo molar, 

preservando mucosa ceratinizada do segundo molar, também mostrou que o 

desenho do retalho não influencia na profundidade de sondagem, no índice de 

placa e no índice de sangramento da distal dos segundos molares inferiores um 

ano após a extração dos terceiros molares adjacentes não-irrompidos. 

    Na seqüência, KUGELBERG 37 , em 1990, publicou a 

continuação de seu trabalho, onde avaliou a cicatrização periodontal 4 anos após 

a cirurgia realizada em 51 pacientes de sua amostra inicial. Clinicamente, não 

encontrou diferenças estatisticamente significantes nos índice gengival e de 

placa, ou mesmo na profundidade de sondagem entre os períodos de 2 e 4 anos 

de pós-operatório. Nestes mesmos períodos, não houve alterações na altura da 

crista óssea alveolar na distal dos segundos molares adjacentes. 
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    Em 1991, KUGELBERG et al. 40, avaliando a 

cicatrização periodontal após a extração dos terceiros molares, utilizando a 

mesma amostra de 215 pacientes de seu primeiro trabalho, levado a efeito em 

1986 38, concluíram que são fatores que influenciam na cicatrização: (1) defeito 

ósseo pré-operatório na distal do segundo molar adjacente, 80% dos casos de 

defeitos profundos após 2 anos da extração, ocorreram em pacientes que 

possuíam defeitos � 4 mm no pré-operatório; (2) idade do paciente, os defeitos 

profundos apareceram 3 vezes mais em pacientes acima dos 25 anos; (3) área de 

contato entre o terceiro e o segundo molar, houve correlação com a variável 

defeito pré-operatório, quanto maior a área de contato, maior o defeito ósseo; (4) 

reabsorção da raiz distal do segundo molar, quando presente, maiores os defeitos 

ósseos, tanto pré como pós-operatórios; (5) folículo pericoronário patológico do 

terceiro molar, produzindo maiores defeitos pré e, conseqüentemente, pós-

operatórios. Estes dados levaram os autores à conclusão de que os dois 

parâmetros mais importantes para a formação de defeitos ósseos profundos na 

distal dos segundos molares inferiores após a extração dos terceiros molares 

adjacentes não-irrompidos são a presença de defeito ósseo pré-operatório e a 

idade do paciente no momento da cirurgia. 
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Em outro estudo, KUGELBERG et al. 41 em 1991, 

dividiram os pacientes em grupos menores de 20 e maiores de 30 anos, e além 

de concluírem que o tempo cirúrgico é ligeiramente maior nos pacientes do 

segundo grupo, relataram que defeitos ósseos pré-operatórios maiores que 4 mm 

diminuíram apenas no grupo mais jovem após um ano. Ainda neste grupo, a 

presença de placa bacteriana dental e a ocorrência de sangramento gengival 

antes da cirurgia pareceu não interferir na cicatrização, ao contrário do que 

ocorreu nos pacientes mais velhos. A inclinação dos terceiros molares, seu 

íntimo contato com o segundo molar adjacente e o hábito de fumar também 

prejudicaram efetivamente os pacientes acima dos 30 anos. 

GIGLIO et al. 24, em 1994, avaliaram o efeito da 

extração de terceiros molares não-irrompidos sintomáticos e assintomáticos nos 

índices gengival e de placa, chegando à conclusão de que a extração possibilita 

uma melhora nestes índices em ambos os grupos, principalmente nos 

sintomáticos, resultando, então, em benefícios para a higiene bucal. 

    DODSON 17, 1996, estudou os efeitos da colocação de 

enxertos de osso desmineralizado em pó em alvéolos de terceiros molares 

inferiores pós-extração. Seis meses após a cirurgia, não encontrou diferenças 

entre os grupos experimental e controle no que diz respeito aos índices gengival 
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e de placa, porém a profundidade dos defeitos ósseos foi bem menor no grupo 

onde foi colocado o enxerto, de 3.3 para 0.6 mm em média, contra uma redução 

de 3.1 para 1.4 mm em média, no grupo controle (sem enxerto). O autor conclui 

que o osso desmineralizado em pó pode prevenir a formação de defeitos ósseos 

na distal de segundos molares inferiores após a extração dos terceiros molares 

adjacentes não-irrompidos. 

 

2.2 - O periodonto 

 

    Segundo LINDHE 44, a gengiva clinicamente sadia 

caracteriza-se por sua cor rósea, ausência de sangramento à sondagem delicada, 

sem sinais de inflamação clínica, sendo que tais condições podem ser alcançadas 

através da utilização rotineira de medidas que evitem o acúmulo de placa 

bacteriana dental; em condições de normalidade clínica, um sulco gengival 

normal possui profundidade de 0,5 a 2 mm. Um discreto infiltrado inflamatório 

pode ser detectado na porção coronária do tecido conjuntivo em conseqüência 

de irritação bacteriana, que desaparece após debridamento e adoção de medidas 

anti-placa. 
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    Alterações inflamatórias no tecido gengival surgem 

após 2 dias de crescimento bacteriano não-perturbado, na porção cervical da 

superfície dentária, como pequenas alterações de cor e textura dos tecidos 

marginais. Entre 10 e 20 dias de acúmulo de placa, a gengivite se estabelece, 

caracterizando-se por vermelhidão e tumefação gengival, com aumento da 

tendência ao sangramento à sondagem, havendo, ainda, uma maior proliferação 

de células inflamatórias. A progressão do quadro leva à periodontite, com 

inflamação severa, cálculo e placa subgengivais, onde se inicia a perda de 

estrutura periodontal 44; 59. A doença periodontal instalada é caracterizada por 

destruição progressiva da inserção conjuntiva, do osso alveolar e pela migração 

apical do epitélio 46; 59. 

    O cemento é o único tecido calcificado que tem como 

função ligar as fibras do ligamento periodontal à raiz dentária, dando suporte ao 

ligamento 3; 81. Quando o cemento é exposto à periodontite, ocorre uma alteração 

patológica, e o cemento passa a possuir menos fibras colágenas em sua 

superfície, torna-se hipermineralizado e contaminado por bactérias e suas 

toxinas. Esse cemento alterado inibe o crescimento e a viabilidade dos 

fibroblastos, impedindo a formação de nova inserção 18; 26; 46; 59.  
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Nova inserção pode ser detalhada como uma formação 

de novo cemento com fibras colágenas inseridas, em uma área onde a raiz ficou 

desprovida de sua inserção de tecido conjuntivo 44; 81.  

    Um dos procedimentos de nova inserção é a raspagem 

radicular, removendo-se o cemento afetado e o epitélio da bolsa. Este 

procedimento não só ajuda no restabelecimento da saúde periodontal como 

também reduz as bolsas gengivais, redução esta que ocorre, em parte, pela 

retração da gengiva inicialmente inflamada e, em parte, pelo efeito da formação 

de uma nova inserção de tecido conjuntivo na porção apical da bolsa 3; 44. 

    As células repovoadoras da superfície radicular após os 

procedimentos periodontais é que determinarão a natureza da inserção que se 

formará. Essas células podem ser de quatro tipos: (1) células epiteliais que, caso 

se proliferem apicalmente até o nível pré-tratamento, resultarão na formação de 

um epitélio juncional longo; (2) células derivadas do tecido conjuntivo gengival, 

que podem estabelecer algum tipo de aderência ou inserção de tecido conjuntivo 

entre os tecidos moles e duros; contudo, é questionável se são realmente capazes 

de formar uma nova inserção fibrosa; (3) células derivadas de tecido ósseo, que 

se entrarem em contato com a superfície radicular curetada, podem causar 

reabsorção dentária ou anquilose; ou (4) células derivadas do ligamento 
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periodontal, as quais promoveriam uma cicatrização mais próxima do ideal, pois 

são capazes de formar cemento e fibras do ligamento periodontal 44; 59. 

    O epitélio gengival é o tecido que mais pode interferir 

desfavoravelmente no processo de cicatrização periodontal, devido à sua 

migração apical, formando um epitélio juncional longo, concorrendo e 

impedindo que as células derivadas do ligamento periodontal tenham acesso à 

superfície radicular. O coágulo que se forma inicialmente entre o retalho 

gengival e a superfície radicular nos procedimentos cirúrgicos é a primeira 

barreira contra a migração apical do epitélio, aderindo à raiz e formando uma 

estrutura para o desenvolvimento de células e de fibras colágenas 30; 59. 

 

2.2.1 - A terapia periodontal: 

 

    Segundo POLSON; PROYE 60, o sucesso biológico da 

terapia periodontal tem se baseado na exposição de fibras colágenas da 

superfície dentária e a subseqüente interdigitação com as fibras do tecido 

gengival adjacente. 

Diversas técnicas e materiais vêm sendo empregados 

no sentido de favorecer o repovoamento de defeitos periodontais por células 
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capazes de formar cemento e fibras do ligamento periodontal, evitando que 

células sem esta qualidade se proliferem no local 42; 59. 

Um dos procedimentos mais amplamente utilizados 

com esse objetivo é a raspagem radicular, no sentido de se eliminar o cemento 

contaminado por bactérias e suas toxinas, impróprio para o repovoamento 

celular 5; 49; 79. Apesar da eficiência na remoção mecânica do cemento afetado, a 

raspagem radicular resulta na formação da smear layer, que é uma camada de 

restos orgânicos e mineralizados que permanece firmemente aderida à superfície 

radicular, funcionando como uma barreira física entre os tecidos periodontais e a 

raiz, podendo inibir a formação de uma nova inserção no local. Essa smear layer 

é composta por partículas muito pequenas (1 a 15 micrômetros), que só podem 

ser removidas inteiramente através de agentes químicos promotores de 

desmineralização 5; 27; 61. 

A utilização de agentes que promovem a 

desmineralização da superfície radicular é indicada não somente como 

coadjuvante da instrumentação mecânica, mas também para promover a 

remoção de remanescente de cemento não removido durante a raspagem; para 

expor fibras colágenas da superfície dentinária criando uma zona de matriz 

desmineralizada, que aumenta a inserção de fibras à raiz; ampliar o diâmetro dos 
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túbulos dentinários expostos; além de uma ação antibacteriana 3; 5; 6; 27; 30; 32; 33; 43; 

60; 74. 

    Os tratamentos desmineralizadores ainda agem no 

sentido de evitar ou retardar a formação de um epitélio juncional longo no 

período cicatricial, pois a aplicação destes agentes expõe colágeno da matriz 

dentinária, que se liga ao colágeno gengival, impedindo, mecanicamente, a 

migração apical do epitélio, o que é um pré-requisito para a formação de nova 

inserção 5; 30; 43. Além disso, a matriz colágena exposta pela desmineralização 

aumenta a quimiotaxia e a adesão de células provenientes do ligamento 

periodontal 33; 74. 

Dentre os agentes desmineralizadores mais utilizados, 

podem-se citar: ácido fosfórico, EDTA, tetraciclina e ácido cítrico 27; 32. 

Sobre a tetraciclina (antibiótico de largo espectro), 

associada ou não a outros agentes condicionadores, além da ação antibiótica 

imediata, parece ser capaz de produzir uma superfície dentinária potencialmente 

favorável à restauração do periodonto por sua ação desmineralizadora, além de 

sua capacidade de ser absorvida pela dentina e depois, gradualmente, ser 

eliminada, mantendo assim, uma atividade antimicrobiana local, retardando o 

acúmulo de placa 12; 32; 33. Possui ainda ação antienzimática, impedindo a quebra 
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de colágeno, reduzindo reações inflamatórias e auxiliando na quimiotaxia, 

adesão e crescimento de fibroblastos 12. Estas características fazem com que as 

tetraciclinas se tornem uma opção de agente químico na regeneração 

periodontal, associada ou não a outros agentes. 

OSBORNE; SNYDER; TEMPEL 54 , em 1982, em seu 

estudo, não encontraram nenhum benefício clínico (profundidade de sondagem) 

em promover a curetagem da raiz distal de segundos molares após a extração 

dos terceiros molares adjacentes, talvez, segundo os autores, pelo fato de não ter 

sido utilizado um agente desmineralizador em conjunto para remover a smear 

layer. 

BLOMLÖF; LINDSKOG 5, em 1995, estudaram in 

vitro os efeitos do condicionamento com o ácido cítrico, ácido fosfórico e 

EDTA sob diferentes formas e tempos de aplicação, concluindo, que 

indiferentemente ao agente utilizado, uma aplicação de 20 segundos é suficiente 

para a remoção da smear layer intertubular, contudo, a smear layer localizada na 

abertura dos túbulos dentinários só é removida com uma aplicação de 3 minutos, 

porém, com este tempo de aplicação, parte da matriz colágena exposta também 

pode ser removida. 
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Em estudo semelhante, in vivo, BLOMLÖF et al. 6, 

ainda em 1995, concluíram que um longo tempo de aplicação (3 minutos) de 

agentes de baixo pH (ácido fosfórico 37%, pH 1), pode resultar numa necrose 

superficial de tecido periodontal circunjacente, prejudicando a cicatrização, 

enquanto que um menor tempo de aplicação (20 segundos) propiciou a formação 

de nova inserção, prevenindo a formação de epitélio juncional longo. Contudo, 

os autores ressaltam que não são resultados totalmente confiáveis ou definitivos, 

pois o tempo de cicatrização de 8 semanas foi considerado pequeno. 

Em 2000, KARAPATAKI; HUGOSON; 

KUGELBERG 34, estudando a efetividade da utilização de membranas 

absorvíveis na cicatrização da distal de segundos molares inferiores após a 

extração de terceiros molares adjacentes não-irrompidos, concluíram que não 

houve benefício em termos de se evitar ou atenuar a migração apical do retalho, 

já que o grupo controle apresentou resultados semelhantes ao experimental em 

todos os parâmetros (índice de placa, profundidade de sondagem e altura 

radiográfica da crista óssea alveolar) após um ano. 
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2.2.2 - Radiologia em Periodontia: 

 

    Um grande problema inerente à avaliação radiográfica 

da destruição óssea é a tendência de se subestimar a perda óssea na região 

interproximal, devido à superposição das margens corticais vestibular e lingual 

sobre o defeito 39. Outro problema encontrado na clínica e em pesquisas é a 

dificuldade de obtenção de radiografias padronizadas ao longo do tempo, nas 

avaliações periodontais 58. 

    O índice de precisão, quando se comparam radiografias 

obtidas da mesma região em diferentes períodos, depende diretamente do grau 

de similaridade da projeção geométrica das radiografias, para que se possa 

afirmar que quaisquer diferenças encontradas representam realmente alterações 

ósseas, ou se são diferenças causadas pela técnica radiográfica não padronizada 

9. 

    Diversos métodos para a obtenção de radiografias 

padronizadas ao longo do tempo vêm sendo estudados 4; 19; 58. Alguns destes 

utilizam o registro oclusal como meio de padronização. KIRKEGAARD; 

ZEUNER 36, em 1974, lembraram que posicionadores que utilizam moldagem 

da face oclusal de alguns dentes podem ter o inconveniente de que, durante o 
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tratamento ou pesquisa, não poderá haver alterações oclusais nesses dentes, para 

que não haja prejuízo na padronização; porém, os autores concordaram que 

pequenos ajustes na moldagem, quando necessários, não impossibilitam o 

emprego dos posicionadores. 

    KUGELBERG et al. 39 , em 1986, estudando a precisão 

de medidas oriundas de radiografias tomadas subseqüentemente, concluíram que 

as radiografias interproximais obtidas de uma mesma região repetidas vezes, 

sem a utilização de posicionadores radiográficos individuais, possuem alta 

precisão quanto à confiabilidade de medidas. 

    Outro ponto importante referente à avaliação 

radiográfica do periodonto é a determinação da crista óssea alveolar, uma vez 

que sua posição radiográfica sofre bastante influência da angulação vertical do 

feixe de raios X durante a exposição 28. Para facilitar a reprodutibilidade da 

crista óssea alveolar entre radiografias, ela é definida como a projeção radiopaca 

mais coronal da crista 28. 

    HAUSMANN et al. 28, em 1989, estudando a 

variabilidade do posicionamento da crista óssea alveolar em relação ao ângulo 

vertical do feixe de raios X, afirmou que, quando o feixe angula 20 graus, a 

crista pode variar mais de 18% de posição, quando utilizada a razão altura 
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óssea/comprimento da raiz, ou em até 2.35 mm numa medida direta entre a 

crista e a junção amelo-cementária. 

    Em diversos trabalhos, a crista óssea alveolar é 

relacionada com a junção amelo-cementária. Por esta razão, HAUSMANN et al. 

29, ainda em 1989, descreveram uma série de regras para definir exatamente 

esses dois reparos em radiografias interproximais, levando em consideração 

algumas variações anatômicas. Assim, os autores classificaram os reparos em 

ideais e não-ideais, da seguinte maneira: (1) junção amelo-cementária ideal, 

extensão mais apical do esmalte, que pode ser identificada como uma alteração 

de densidade referente à interface entre esmalte e superfície radicular, ou como o 

local de mudança no contorno dentário entre a coroa e raiz, ao longo da face 

interproximal do dente; (2) junção amelo-cementária não-ideal, caso a interface 

onde ocorre a alteração de densidade não coincida com o ponto de mudança no 

contorno dentário, a junção deve ser marcada no ponto de alteração de 

densidade; se apenas uma das duas referências citadas mostrar-se visível, esta 

deverá ser marcada como a junção; e, finalmente, se ambas as referências não 

forem detectáveis, a radiografia deve ser desprezada para fins de obtenção de 

medidas que envolvam a junção amelo-cementária. 
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    As regras para marcação da crista óssea alveolar 

também foram descritas no mesmo trabalho: (1) crista óssea alveolar ideal, o 

ponto interproximal mais coronal claramente definido como uma mudança de 

densidade imediatamente adjacente à raiz; (2) crista óssea alveolar não-ideal, em 

alguns casos, pode-se perceber que o ponto acima citado situa-se coronalmente à 

junção amelo-cementária; nesses casos, despreza-se essa medida,ou se considera 

a crista como sendo o ponto de densidade óssea mais coronal, apicalmente à 

junção; em certos casos, principalmente em defeitos ósseos verticais, o osso 

alveolar parece inclinar-se a partir da raiz, afastando-se dela, então, a crista deve 

ser marcada como sendo o ponto a partir do qual o osso alveolar começa a 

afastar-se da superfície dentária 29. 

    CARPIO et al. 9, em 1994, afirmaram que blocos de 

mordida feitos em acrílico, moldando a superfície dos dentes da região de 

interesse, não sofrem o inconveniente da distorção do material, quando 

adequadamente armazenados, como acontece com a maioria dos blocos obtidos 

de outros materiais de moldagem. 

    BISHOP et al. 4 em 1995, estudaram a 

reprodutibilidade de radiografias interproximais consecutivas de uma mesma 

região, avaliando as possíveis alterações na medida da crista óssea alveolar à 
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junção amelo-cementária e concluíram que as técnicas não padronizadas 

produzem um grau de imprecisão na leitura da altura do osso alveolar. 

Afirmaram ainda que, quando se utiliza uma técnica não padronizada para 

obtenção de radiografias consecutivas, aparentes alterações na altura das cristas 

ósseas de até 1.4 mm podem ser interpretadas como desvio da técnica, e não 

alterações reais no tecido ósseo, ou seja, medições consecutivas do mesmo 

reparo em diferentes radiografias podem produzir alterações de até 1.4 mm, em 

média. 

     

2.3 - O ácido cítrico 

     

    A seguir, em ordem cronológica, seguem-se uma série 

de trabalhos, in vitro e in vivo, que tiveram o ácido cítrico como objeto de 

estudo.    

    REGISTER; BURDICK 63, em 1975, comparando 

histologicamente, em animais, a capacidade de diversos ácidos em promover a 

aceleração da formação de nova inserção sobre dentina condicionada em 

defeitos ósseos criados experimentalmente, afirmaram que nos espécimes onde 

foi aplicado o ácido cítrico (pH 1, por 2 ou 3 minutos), pôde-se observar uma 
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faixa mais larga de deposição de cemento, além de uma revascularização mais 

rápida do retalho 

    Na seqüência, REGISTER; BURDICK 64, em 1976, 

avaliaram, histologicamente, a eficácia da aplicação do ácido cítrico (pH 1, por 

2 minutos) no sentido de promover formação de nova inserção em defeitos 

periodontais criados em cães. Os resultados mostraram: (1) uma ancoragem do 

cemento neoformado nas aberturas dos túbulos dentinários ampliadas pelo 

condicionamento; (2) formação de nova inserção, com cementogênese, nos 

defeitos ósseos criados (bolsas profundas); (3) sucesso na reparação de defeitos 

interproximais; (4) falha no reparo em defeitos de furca e; (5) completo reparo 

ósseo alveolar após um ano, com a manutenção de ligamento periodontal. Estes 

resultados levaram os autores à afirmação de que essa modalidade de tratamento 

poderia ser útil no reparo de defeitos ósseos durante a terapia periodontal.  

GARRET; CRIGGER; EGELBERG 23, em 1978,  num 

estudo in vitro, utilizaram dentes humanos extraídos por problemas periodontais, 

e observaram ao microscópio eletrônico que, com a aplicação do ácido cítrico 

(pH 1), houve um significante aumento no número de depressões e fibras 

expostas na superfície dentinária. A conclusão foi que a efetividade do ácido 

cítrico só acontece em superfícies que foram previamente raspadas para a 
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remoção do cemento, pois a hipermineralização do cemento periodontalmente 

afetado impede a sua ação. 

    RIRIE; CRIGGER; SELVIG 66, em 1980, num estudo 

realizado em cães, comparando microscopicamente (convencional e eletrônico) 

a cicatrização periodontal em dentes previamente raspados, submetidos ou não à 

aplicação de ácido cítrico (pH 1, 3 minutos), chegaram ao resultado de que o 

grupo onde foi realizada a aplicação de ácido cítrico apresentou uma 

regeneração periodontal mais rápida e eficaz, ocorrida através da interdigitação 

entre as fibrilas novas e remanescentes de colágeno, não sendo dependente da 

formação de cemento nos primeiros estágios, muito embora os autores acreditem 

que essa formação ocorra mais tardiamente. 

    Em um estudo semelhante realizado em humanos, 

COLE et al. 14 em 1981, avaliaram as diferenças na profundidade de sondagem e 

nos níveis de ganho de inserção nos grupos submetidos ou não à aplicação do 

ácido cítrico, 6 meses após as cirurgias periodontais (retalho de Widman 

modificado). O aumento de inserção foi expressivamente maior no grupo 

experimental, 60% dos pacientes apresentaram ganho de pelo menos 2 mm de 

inserção, enquanto que 43% dos pacientes do grupo controle atingiram tal 

ganho.  
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    Os achados de RENVERT; EGELBERG 65 , 1981, em 

pacientes que apresentavam bolsas profundas (�6 mm), confirmam a eficácia do 

ácido cítrico 6 meses após a terapia, pois obtiveram uma média de ganho de 

inserção de 2 mm no grupo experimental (raspagem + aplicação de ácido cítrico 

pH 1 por 3 minutos) e 1.15 mm no grupo controle (apenas raspagem). Os 

autores ainda relataram a ausência de efeitos adversos, como necrose de retalho 

ou sensibilidade radicular, mas salientam que a aplicação deve ser criteriosa e 

sob boa visualização. 

    DALY 15, em 1982, estudando o efeito antibacteriano 

do ácido cítrico (pH 1), obteve culturas de bactérias de dentes extraídos por 

problemas periodontais; após a quantificação dessas culturas, os dentes foram 

submetidos a diferentes tratamentos, à lavagem com água destilada ou à 

aplicação do ácido cítrico por 3 minutos. Obtiveram-se, então, novas culturas, 

para que pudessem ser comparadas com as iniciais; os resultados evidenciaram 

que houve  uma significante diminuição no número de bactérias, aeróbicas e 

anaeróbicas, nos dentes que sofreram aplicação do ácido cítrico, enquanto que 

não houve alteração nesses números no grupo controle. Esse efeito 

antibacteriano direto, segundo o autor, é devido ao baixo pH do ácido cítrico. 

Através desses resultados, o autor afirma ainda que o ácido cítrico pode ser 
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efetivo contra cemento contaminado que possa eventualmente permanecer, 

mesmo após a raspagem da superfície radicular durante o procedimento 

periodontal.  

    Os possíveis efeitos do ácido cítrico sobre a polpa 

foram estudados por YEUNG; CLARKE 83 em 1983. Os resultados mostraram 

que, após a raspagem radicular e a aplicação de ácido cítrico a 20%, pH 1, por 3 

minutos, nenhuma alteração pulpar foi observada (inflamação, degeneração ou 

calcificação) num período de até 56 dias após a aplicação, apesar da 

permeabilidade do cemento e da dentina. Quando a concentração do ácido foi de 

50%, uma pequena inflamação pulpar pôde ser detectada, porém, de caráter 

reversível. Portanto, no modelo proposto em cães, o ácido cítrico mostrou-se 

incapaz de provocar alterações pulpares nocivas. 

    POLSON et al. 61 em 1984, avaliaram, ao microscópio 

eletrônico de varredura, a formação de smear layer sobre a superfície radicular e 

a sua remoção pelo ácido cítrico. Após a raspagem para remoção das fibras do 

ligamento periodontal e do cemento, pôde-se observar uma superfície bastante 

irregular, correspondendo à presença da smear layer, enquanto que nas 

superfícies radiculares posteriormente tratadas com ácido cítrico (pH 1, por 3 

minutos), observaram-se nitidamente os orifícios dos túbulos dentinários, e na 
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zona intertubular, a presença de fibrilas colágenas expostas, sem sinais de smear 

layer, o que propiciaria, numa situação clínica, um substrato mais favorável à 

formação de nova inserção. 

    COGEN et al. 13, 1984, cultivaram fibroblastos 

humanos e incubaram-nos em fragmentos radiculares que receberam diferentes 

tipos de tratamento. A análise através de microscopia eletrônica de varredura, 

após 72 horas de incubação, revelou que, nas superfícies que não foram 

previamente raspadas, não houve crescimento celular, enquanto que, nas raízes 

raspadas, submetidas ou não à aplicação do ácido cítrico (pH 1, 3 minutos), 

houve agregação e crescimento dos fibroblastos, ligeiramente maior naqueles 

fragmentos condicionados. A conclusão dos autores é que o condicionamento 

com o ácido cítrico de superfícies radiculares previamente raspadas facilita a 

adesão e a proliferação de fibroblastos. 

    Existem, também, relatos da falta de efetividade do 

ácido cítrico, como relataram PARODI; ESPER 55, em 1984, onde não houve 

nenhuma alteração do processo cicatricial com a aplicação do ácido cítrico na 

tentativa de se corrigirem defeitos de furca em molares, quando comparados 

com o grupo controle, no qual, além da raspagem, foi realizada apenas irrigação 

com soro fisiológico. Foram avaliados a profundidade de sondagem, o nível de 
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inserção e o nível ósseo nos períodos de 1, 3 e 6 meses de pós-operatório. 

Baseados nestes resultados, os autores afirmam que o condicionamento com 

ácido cítrico tem um fraco efeito no que diz respeito à formação de nova 

inserção em molares com envolvimento de furca. 

    Em um estudo feito em macacos, KARRING 35 em 

1984, analisou microscopicamente a formação de nova inserção 3 meses após 

raspagem e aplicação de ácido cítrico (pH 1, por 3 minutos) e não encontrou 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos experimental e controle, 

chegando à conclusão de que o ácido cítrico falhou na tentativa de formar nova 

inserção. 

    DREYER; MARESKY; DIAMOND 18, 1984, afirmam 

que o cemento exposto à periodontite tende a ser hipermineralizado, tornando-se 

resistente à desmineralização, ressaltando daí a quase que obrigatoriedade da 

raspagem prévia à aplicação do ácido. Empregando metodologia semelhante à 

de RIRIE; CRIGGER; SELVIG 66, só que em macacos ao invés de cães, os 

autores observam que o condicionamento com ácido cítrico parece permitir a 

formação de inserção conjuntiva, provavelmente devido à exposição do 

colágeno intrínseco da dentina pela desmineralização. 
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    ISIDOR et at. 31, 1985, mostraram, microscopicamente, 

que o ácido cítrico (pH 1, por 3 minutos) falhou no sentido de promover a 

formação de nova inserção em raízes periodontalmente envolvidas, em macacos, 

concluindo que não ocorre crescimento coronal do ligamento periodontal.  

    Outro trabalho que relatou a falta de efetividade do 

condicionamento com o ácido cítrico em pacientes com envolvimento 

periodontal foi o de MARKS JR.; MEHTA 46 , 1986, onde se mostrou que não 

houve diferença estatisticamente significante no tratamento local ou 

generalizado, na profundidade de sondagem, no nível de inserção e na altura 

gengival após rigoroso controle de placa associado à aplicação de ácido cítrico, 

quando comparado ao grupo controle (apenas raspagem), após um ano do 

procedimento cirúrgico. 

    AUKHIL; PETTERSSON 2, em 1987, estudaram, em 

cães, a quantidade de fibroblastos em defeitos periodontais durante o período 

inicial de cicatrização, após a aplicação de ácido cítrico (pH 1), comparando-a 

com a do grupo controle, onde se realizou apenas a raspagem. Os resultados 

mostraram que o número de fibroblastos foi significantemente menor no grupo 

condicionado, bem como novas fibras colágenas que foram encontradas mais 

freqüentemente no grupo controle. De acordo com  os resultados obtidos, os 
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autores sugerem que o ácido cítrico atrasa a migração dos fibroblastos 

provenientes do ligamento periodontal adjacente.    

    VALENZA et al. 78, 1987, avaliaram os efeitos do 

ácido cítrico (ph 1) no epitélio gengival após diferentes períodos de aplicação. 

Após 5 minutos de condicionamento, observou-se, principalmente na camada 

espinhosa, edema difuso com alterações celulares citoplasmáticas (desarranjo 

dos tonofilamentos) e nucleares (cariólise), além de um reduzido número de 

desmossomos. Nos casos de 10 minutos de aplicação, observaram-se alterações 

em todas as camadas do epitélio, mais marcantes nas camadas basal e espinhosa, 

onde a maioria das células foi afetada por cariólise e vacuolização. Estes 

achados comprovam que o ácido cítrico afeta não somente o cemento, mas 

também o epitélio gengival. Os autores sugerem ainda que são essas alterações 

que provavelmente contribuem, de alguma maneira, para a prevenção da 

migração epitelial e a formação de um epitélio juncional longo. 

    Todavia, em tempos de aplicação mais curtos, de 3 

minutos, como usualmente se emprega o ácido cítrico, SEYMOUR; 

ROMANIUK; NEWCOMB 71, apud VALENZA et al. 78, confirmaram a 

ausência de lesões histológicas no epitélio gengival de ratos, exceto algumas 

alterações enzimáticas. 
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    Em seus estudos, HANES; POLSON; FREDERICK 26 

em 1991, analisaram microscopicamente os efeitos do condicionamento com 

ácido cítrico em cemento exposto à periodontite, e afirmaram que o cemento 

coberto por cálculo não removido, em raízes com envolvimento periodontal, 

sofre alterações, levando à hipermineralização, reduzindo os efeitos da 

desmineralização pelo ácido cítrico. 

    HANES; O’BRIEN; GARNICK 27, em 1991, num 

estudo morfológico da dentina radicular (dentes bovinos) após raspagem e 

tratamento com ácido cítrico ou tetraciclina, concluíram que o ácido cítrico (pH 

1, por 3 minutos), obteve sucesso na remoção da smear layer, formada durante a 

instrumentação, na exposição de fibras colágenas e na exposição da abertura dos 

túbulos dentinários, provavelmente devido à desmineralização preferencial do 

ácido cítrico da dentina peritubular. Já a tetraciclina (0.5%, pH 3.2, aplicada por 

5 minutos), mostrou-se ineficaz na remoção da smear layer e na exposição das 

aberturas dos túbulos dentinários, quando comparada ao ácido cítrico, levando 

os autores à conclusão de que, para obtenção de melhores resultados, talvez 

fosse necessária a utilização da tetraciclina com pH mais baixo e em maiores 

concentrações. 
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    O efeito do ácido cítrico em superfícies radiculares 

periodontalmente envolvidas foi estudado in vitro, sob microscopia ótica 

convencional, por CHAVES et al. 10, em 1992, e os resultados obtidos foram que 

a aplicação do ácido cítrico não produziu nenhum benefício adicional à 

raspagem em termos de presença de cemento remanescente, presença de 

bactérias e exposição de colágeno. Afirmam, ainda, que somente a aplicação de 

ácido cítrico não tem efeito sobre a superfície radicular, o que torna 

indispensável a raspagem prévia da raiz. 

    Utilizando a mesma amostra, porém sob microscopia 

eletrônica de varredura, CHAVES et al. 11, 1993, encontraram resultados 

diferentes daqueles do trabalho anterior. Puderam observar que a aplicação do 

ácido cítrico (pH 1, por 3 minutos) após raspagem foi eficaz em expor os 

túbulos dentinários através da remoção da smear layer e na desmineralização da 

dentina peritubular, expondo fibras colágenas; porém, esses efeitos estão na 

dependência da prévia remoção do cemento. 

    Na busca da concentração ideal do ácido cítrico para a 

utilização em procedimentos que visam à formação de nova inserção, 

STERRETT; BANKEY; MURPHY 74 em 1993, estudaram os efeitos do ácido 

cítrico em diferentes concentrações e tempos de aplicação em dentes bovinos, 
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quantificando o cálcio removido em cada situação. A conclusão foi que, para 

uma desmineralização dentinária ótima, o ácido cítrico entre 25 e 30% (pH 1.62 

e 1.55, respectivamente) é suficiente para aplicações entre 1 e 3 minutos. Outro 

achado é que a desmineralização é dependente do tempo de aplicação numa 

escala quase linear: quanto maior o tempo, maior a desmineralização.  

    Os efeitos da utilização do ácido cítrico associado à 

cirurgia de retalho reposicionado coronalmente em defeitos de furca foi avaliado 

por FUENTES et al. 22 em 1993. Os resultados mostraram que o aumento da 

inserção foi ligeiramente maior no grupo experimental (redução de 53% do 

volume dos defeitos, contra 43% do grupo controle), porém sem significância 

estatística. A conclusão dos autores foi que a aplicação do ácido cítrico pode não 

ser uma etapa necessária durante a terapia periodontal no tratamento das lesões 

de furca. 

    Num estudo comparativo, sob microscopia eletrônica 

de varredura, dos efeitos do condicionamento de raízes de dentes humanos 

periodontalmente envolvidos com ácido cítrico ou tetraciclina, LAFFERTY; 

GHER; GRAY 42 em 1993, comprovaram que o ácido cítrico e a tetraciclina são 

capazes, sem diferenças relevantes, de remover smear layer, expor a abertura 

dos túbulos dentinários e expor fibras colágenas das superfícies condicionadas. 
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    JEONG et al. 33, em 1994, estudaram os efeitos da 

tetraciclina e do ácido cítrico em pacientes com bolsas periodontais entre 4 e 6 

mm submetidos a terapia não-cirúrgica (raspagem). Os grupos avaliados foram: 

(1) somente raspagem; (2) aplicação de tetraciclina; (3) raspagem + aplicação de 

tetraciclina; e (4) raspagem + aplicação de uma mistura de tetraciclina com 

ácido cítrico. Os resultados mostraram que todos os grupos apresentaram 

melhora no índice de placa e de mobilidade dental; o índice de sangramento 

também apresentou melhora geral, porém, o grupo 3 apresentou resultados 

melhores do que o grupo 4, indicando que o baixo pH do ácido cítrico (pH 1.1-

1.2 a 35%) pode ter causado irritação nos tecidos gengivais. A profundidade de 

sondagem e o nível de inserção também melhoraram, com ligeira vantagem para 

o grupo 4. Os autores concluem que, para o tratamento da inflamação gengival, 

o debridamento mecânico é mais importante do que um agente antibacteriano 

utilizado sozinho, e que a mistura de tetraciclina (pH 3-3.1 a 33%) com o ácido 

cítrico foi eficiente, somando as características de ambos, poder antibacteriano e 

de desmineralização, respectivamente. 

    BLOMLÖF et al. 7 em 1996, compararam os efeitos da 

aplicação de EDTA (agente neutro) e ácido cítrico (baixo pH) na cicatrização 

periodontal em macacos após 8 semanas do procedimento cirúrgico. Os 
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resultados mostraram que o EDTA (pH 7 a 24%, por 8 minutos) melhorou a 

cicatrização em comparação com o grupo controle e o grupo onde se utilizou o 

ácido cítrico (pH 1, por 3 minutos), por maior aderência do tecido gengival à 

superfície radicular. Baseados nestes resultados, os autores concluíram que o 

efeito de necrose superficial causada pelo ácido cítrico pode diminuir o 

potencial de cicatrização dos tecidos gengivais.  

    Na tentativa de esclarecer se o condicionamento com o 

ácido cítrico atrasa o processo cicatricial do periodonto, SELVIG et al. 70, 1996, 

estudaram em cães o efeito da aplicação tópica de ácido cítrico (pH 1, 3 

minutos) na maturação dos tecidos durante o período cicatricial. A conclusão foi 

que nenhum dos parâmetros estudados (separação entre o tecido gengival e a 

superfície radicular, adesão do tecido gengival, aderência e tamanho do coágulo, 

densidade celular e de colágeno) permite afirmar que a utilização de ácido 

cítrico em raízes previamente raspadas altera o tempo de formação de nova 

inserção. 
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33  --  PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
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3 - PROPOSIÇÃO 

 

    De acordo com o que foi apresentado na revisão da 

literatura, o ácido cítrico é um agente bastante utilizado na terapia periodontal.  

    Assim, analisando os dados obtidos dos grupos 

experimental e controle, a proposta do presente estudo é avaliar se a raspagem 

associada ao condicionamento com ácido cítrico na raiz distal de segundos 

molares inferiores após a extração dos terceiros molares adjacentes não-

irrompidos é eficaz na promoção da cicatrização periodontal quando comparado 

ao tratamento somente mecânico, nos seguintes critérios: índice gengival, índice 

de placa, profundidade de sondagem e altura radiográfica da crista óssea 

alveolar à junção amelo-cementária. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - Amostra 

 

    A amostra do presente trabalho constituiu-se de 30 

pacientes selecionados dentre os que procuram tratamento na Disciplina de 

Cirurgia, do Departamento de Estomatologia, da Faculdade de Odontologia de 

Bauru - Universidade de São Paulo, obedecendo aos seguintes critérios: 

    -  Pacientes de até 25 anos de idade, sem distinção 

de gênero ou raça; 

    -  Pacientes residentes no município de Bauru - SP; 

-  Pacientes com radiografia panorâmica recente 

(de até 6 meses) e de boa qualidade, na qual se observasse a presença de 

terceiros molares inferiores não-irrompidos, bilateralmente, de posição simétrica 

quanto às classificações de WINTER 82 (angulação) e PELL; GREGORY 56 

(relação com o segundo molar adjacente e com o ramo ascendente da 

mandíbula); 
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-  Pacientes que apresentavam os segundos 

molares inferiores íntegros e bem posicionados; 

- Pacientes que apresentavam bom estado de 

saúde geral, sem quaisquer alterações locais ou sistêmicas, clínicas ou 

radiográficas, que pudessem interferir na cicatrização pós-operatória; 

- Pacientes não gestantes; 

- Pacientes que não tinham feito uso de 

antibióticos nem tinham passado por tratamento periodontal nos últimos 6 

meses; 

- Pacientes que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo A) para participar da pesquisa. 

 

4.2 - Seleção da amostra 

 

Inicialmente, houve uma pré-seleção dos pacientes 

através das radiografias panorâmicas, seguindo-se os critérios radiográficos 

citados, como exemplificado na figura 4.1. 



________________________________________________________Material e Métodos 
 

46 
 

 

FIGURA 4.1 - Radiografia panorâmica de paciente selecionado para a amostra 

 

Após essa pré-seleção, os pacientes foram agendados 

para uma primeira consulta quando se realizava anamnese, exame físico e exame 

clínico, com o intuito de confirmar se o paciente enquadrava-se nos critérios de 

seleção estabelecidos. 

Os pacientes que não se enquadrassem nos critérios de 

seleção ou que não concordassem em participar da pesquisa seriam 

encaminhados às clínicas regulares da Disciplina de Cirurgia; entretanto, isso 

não foi necessário, uma vez que todos os 30 pacientes pré-selecionados entraram 

para a amostra da pesquisa, completando-a. 
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Nessa primeira consulta, o paciente era informado 

sobre a pesquisa e, após a leitura da Carta de Informação ao Paciente (anexo B), 

assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo A), entrando, 

então, para a amostra da pesquisa. 

Ainda nessa consulta, eram tomados os registros 

oclusais nos posicionadores radiográficos individuais, conforme descrito 

adiante, e agendada(s) a(s) cirurgia(s). 

 

4.3 - Divisão da amostra em grupos 

 

Os 30 pacientes tiveram seus terceiros molares 

inferiores divididos em dois grupos, controle e experimental, de modo que cada 

paciente teve um dente no grupo controle e outro no grupo experimental.  

 

4.3.1 - Grupo controle 

 

    Para o grupo controle, foram realizadas as exodontias 

dos terceiros molares inferiores, e então, efetuada a raspagem da superfície 
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distal da raiz distal do segundo molar adjacente, seguida de irrigação com soro 

fisiológico e sutura. 

 

4.3.2 - Grupo experimental 

 

    No grupo experimental, após as exodontias e da 

realização da raspagem da raiz distal do segundo molar, foi aplicado gel de 

ácido cítrico pH 1 a 50%, com tetraciclina, durante 3 minutos, seguido de 

irrigação abundante com soro fisiológico e sutura. 

    As extrações iniciavam-se sempre pelo lado onde o 

paciente já tenha apresentado queixa de sintomatologia; caso fossem 

assintomáticos, escolhia-se aleatoriamente um lado para iniciarem-se as 

extrações, convencionando-se que, sempre a primeira cirurgia, independente do 

lado em fosse realizada, faria parte do grupo controle. 

    Os pacientes que apresentaram terceiros molares 

superiores com indicação para extração tiveram tais dentes extraídos na mesma 

sessão do antagonista do mesmo lado. Rotineiramente, foi proposta aos 

pacientes a realização das exodontias em duas cirurgias: primeiro, um lado 
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(superior e inferior), depois, o outro. Em alguns casos, por opção dos pacientes, 

realizou-se a exodontia de todos os terceiros molares na mesma sessão. 

 

4.4 - Critérios de avaliação 

 

    Para a análise comparativa ao longo do tempo intra e 

inter-grupos, utilizou-se os critérios: índice gengival, índice de placa, 

profundidade de sondagem e altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção 

amelo-cementária, na distal dos segundos molares de ambos os lados. 

 

4.4.1 - Índice gengival 

 

O índice gengival utilizado foi o de LÖE; SILNESS 45 

(tabela 1), onde se aplica uma pontuação de acordo com a condição clínica 

observada no tecido gengival à distal dos segundos molares inferiores. 
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TABELA 1 - Índice gengival (LÖE; SILNESS 45) 

Pontuação Condição clínica 

0 ausência de inflamação 

1 inflamação discreta (pequena alteração na cor e na 

textura gengival) 

2 inflamação moderada (alteração nítida de cor e de 

textura, presença de edema e/ou hiperplasia) 

3 inflamação severa (grande alteração de cor, 

hiperplasia, tendência espontânea ao sangramento) 

 

4.4.2 - Índice de placa 

 

O índice de placa adotado foi o de SILNESS; LÖE 72 

(tabela 2), que, de forma semelhante ao índice gengival, também aplica uma 

pontuação de acordo com a presença ou não de placa bacteriana dental na 

superfície distal do segundo molar inferior. 
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TABELA 2 - Índice de placa (SILNESS; LÖE 72) 

Pontuação Condição clínica 

0 ausência de placa 

1 pequeno filme de placa, visto apenas com o auxílio 

de evidenciadores 

2 moderado acúmulo de placa, podendo ser visto a 

olho nu 

3 abundante acúmulo de placa 

 

    Pelo fato de não ter sido feito uso de evidenciadores de 

placa no pré-operatório imediato e nas avaliações pós-operatórias, decidiu-se 

fazer uma modificação  no índice, a saber: pontuação 0 (0), pontuação I (1 e 2) e 

pontuação II (3), onde se agruparam as pontuações 1 e 2 do índice original 

dentro da mesma classificação (I). 

Todas essas avaliações foram executadas sob 

iluminação artificial (refletor da cadeira), com o auxílio de um espelho bucal 

plano nº 5 e uma sonda exploradora nº 5. 

O intuito de se avaliarem esses índices foi o de se 

verificarem as possíveis variações dos mesmos na distal dos segundos molares 
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inferiores após a exodontia dos terceiros molares adjacentes não-irrompidos com 

e sem a aplicação do ácido cítrico. 

 

4.4.3 - Profundidade de sondagem 

 

    O terceiro critério de avaliação foi a profundidade de 

sondagem, realizada em três pontos da superfície distal dos segundos molares 

inferiores: disto-vestibular, distal e disto-lingual. 

    Foi utilizada a sondagem manual com uma sonda 

periodontal milimetrada Expro (971677 - XP23/UNC15, Hu-Friedy), com 

marcações de milímetro em milímetro (figura 4.2). 

 

 

  FIGURA 4.2 - Sonda periodontal utilizada 
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As aferições foram realizadas introduzindo-se 

gentilmente a sonda no sulco gengival nos três pontos descritos até que se 

encontrasse resistência à penetração da mesma (figura 4.3). Foi feita 

aproximação, quando necessária, à metade de milímetro mais próxima. Para 

efeitos de análise dos resultados, consideraram-se a médias das três medidas de 

sondagem. 

 

 

          FIGURA 4.3 - Medição da profundidade de sondagem pré-operatória 

 

Em alguns casos, devido ao posicionamento dos 

terceiros molares, não foi possível a realização da sondagem no ponto distal, 
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pois a sonda, durante a penetração, tocava no dente; nestes casos, ignorou-se 

essa medição, considerando-se apenas as outras duas para o cálculo da média da 

profundidade de sondagem. 

 

4.4.4 - Altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção amelo-cementária 

 

    Foram obtidos, também, os dados da altura da crista 

óssea alveolar à junção amelo-cementária por meio de radiografias 

interproximais modificadas digitais do sistema Digora (Soredex Orion 

Corporation 73), obtidas de um aparelho de raios X Spectro 70X (Dabi Atlante) 

de 70 Kv e 8 mA, com tempo de exposição de 0,2 segundos. 

    O Digora é um sistema direto de radiografia digital 80. 

Segundo o fabricante, trata-se de um sistema digital de scaneamento, tratamento 

e arquivamento de imagens radiográficas digitais 73. As imagens são capturadas 

numa placa ótica de fósforo, ao invés de num filme radiográfico convencional, e 

as imagens obtidas possuem as mesmas medidas das de um filme convencional 

73. 

    Este sistema diminui o tempo de radiação requerido 

para obtenção de imagens radiográficas (de 20 a 50% das doses requeridas pelos 
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filmes rápidos) 51; 73; 80, daí o tempo de exposição utilizado ter sido de apenas 0,2 

segundos. 

    As radiografias foram padronizadas através da 

utilização de posicionadores radiográficos individuais que permitiam essa 

padronização nas tomadas de radiográficas seqüenciais. 

    Os sensores de fósforo do Digora (figura 4.4) eram 

envoltos por uma capa plástica do próprio sistema, para proteção do sensor 

contra luz após a exposição aos raios X e contra o contato com a saliva do 

paciente. 

 

 

FIGURA 4.4 - Sensores do Digora 
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    Após a exposição do sensor, este era inserido no 

scanner do aparelho (figura 4.5) para leitura e geração da imagem na tela do 

computador. 

 

 

FIGURA 4.5 - Digora 

 

Com a imagem radiográfica no monitor do computador 

(figura 4.6), tornava-se possível a manipulação dessa imagem, alterando-se o 

brilho e o contraste no sentido de se obter uma melhor visualização e 

determinação dos pontos de interesse (crista óssea alveolar e junção amelo-

cementária).  
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    FIGURA 4.6 - Imagem radiográfica obtida no monitor 

     

Uma vez obtida a imagem ideal, selecionava-se a 

função para medidas lineares e angulares, e através do mouse, ligavam-se os 

pontos de interesse numa linha reta. Automaticamente, o programa fornecia a 

medida em milímetros e décimos de milímetro (figuras 4.7 e 4.8). 



________________________________________________________Material e Métodos 
 

58 
 

 

    FIGURA 4.7 - Ferramenta “medidas lineares e angulares” (destaque) 

 

 

    FIGURA 4.8 - Medição da crista óssea alveolar à junção amelo-cementária 
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    Todas as imagens eram, então, armazenadas no arquivo 

do próprio software, individualizadas em pastas com os nomes dos pacientes. 

Ao ser gravada, a imagem recebia uma legenda com as informações de data e 

hora da leitura do sensor, possibilitando a ordenação cronológica das imagens de 

um mesmo paciente ao longo do tempo (figura 4.9). 

 

 

 FIGURA 4.9 - Arquivo do paciente contendo as imagens radiográficas 

 

Os valores obtidos desses critérios de avaliação foram 

anotados em fichas de dados clínicos e radiográficos (anexos C e D), que eram 

identificadas pelo nome do paciente e número do seu prontuário, contendo ainda 
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a idade do paciente e a posição de seus dentes segundo a classificação de 

WINTER 82. 

 

4.5 - Períodos de avaliação 

 

Todas as avaliações foram realizadas em três etapas, 

durante a pesquisa, para posterior comparação inter e intra-grupos: (1) pré-

operatório imediato, (2) 90 dias após a exodontia e (3) 180 dias após a 

exodontia. Estes tempos eram contados a partir da exodontia de cada lado, 

independentemente, para garantir que cada lado teria esses tempos pós-

operatórios respeitados, não importando a diferença, em dias, entre as cirurgias 

de um lado e de outro; contudo, durante o trabalho, esforçou-se para que essa 

diferença fosse a mínima possível.  

    Ao longo das etapas, todas as avaliações, pré e pós-

operatórias, bem como todas as cirurgias, foram realizadas pelo mesmo 

operador, para minimizar quaisquer possíveis variações individuais quanto ao 

treinamento cirúrgico, calibração na análise dos índices gengival e de placa, 

sondagem e determinação dos pontos radiográficos para a medição da altura da 

crista óssea alveolar à junção amelo-cementária. 



________________________________________________________Material e Métodos 
 

61 
 

4.6 - Confecção dos posicionadores radiográficos 

 

    Os posicionadores radiográficos utilizados neste estudo 

foram desenvolvidos seguindo-se a metodologia descrita por TABA JÚNIOR 76 

em 1995, a fim de se obterem imagens radiográficas padronizadas.  

    Inicialmente, durante a fase de desenvolvimento do 

posicionador, confeccionou-se manualmente um posicionador matriz em 

acrílico, obedecendo aos seguintes critérios: 

    - Permitir o posicionamento do sensor 

radiográfico paralelo ao dente; 

- Facilidade de duplicação; 

- Fidelidade na padronização; 

- Durabilidade para tomadas radiográficas 

seqüenciais; 

- Extensão suficiente para se obterem imagens 

englobando áreas com grandes perdas ósseas; 

- Não-interferência na qualidade da imagem 

radiográfica; 

- Facilidade na aplicação clínica. 
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A partir do posicionador matriz, confeccionou-se um 

molde de silicone industrial para a duplicação dos posicionadores em acrílico. 

O material acrílico utilizado foi o Resapol T208 à base de poliéter e catalisador 

peroxol com acelerador de cobalto. 

Após a confecção dos posicionadores (figura 4.10 e 

4.11), estes eram cuidadosamente examinados, um a um, antes da aplicação 

clínica. 

 

                   

FIGURA 4.10 - Posicionador radiográfico individual e FIGURA 4.11 - Sensor 

adaptado no posicionador 

 

Os posicionadores de acrílico possuíam encaixes para a 

adaptação dos localizadores para radiografias interproximais, que têm um anel 

acoplado para o posicionamento do aparelho de raios X (figura 4.12 e 4.13). 
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Utilizou-se uma técnica interproximal modificada, pois havia uma distância 

focal de 40 cm, com o intuito de se evitar ou minimizar quaisquer possíveis 

alterações quanto ao tamanho da imagem, uma vez que devido a utilização do 

posicionador de acrílico, o sensor não ficava tão próximo ao dente como 

deveria numa técnica interproximal convencional.  

 

              

  FIGURAS 4.12 - Localizador radiográfico e FIGURA 4.13 - Localizador 

radiográfico junto ao posicionador individual 

 

4.7 - Individualização dos posicionadores radiográficos 

 

    A padronização das imagens foi conseguida através de 

um registro oclusal, da região de pré-molares e molares, confeccionado em 
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resina Duralay (figura 4.14) em cada posicionador, específico para cada lado a 

ser radiografado, de modo que cada paciente teve dois posicionadores (lados 

direito e esquerdo).  

 

FIGURA 4.14 - Kit da resina acrílica Duralay 

 

Os pares de posicionadores de cada paciente foram 

armazenados em embalagens plásticas identificadas pelo nome do paciente 

durante toda a pesquisa, imersos em água com hipoclorito de sódio. Os 

posicionadores do lado direito foram diferenciados através de uma marcação em 

sua base com esmalte vermelho. Os excessos de resina Duralay eram removidos 

com uma broca Maxicut para peça de mão. 

    Antes da tomada do registro oclusal, os dentes 

envolvidos eram isolados com vaselina (do próprio conjunto da resina Duralay) 
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e, durante a polimerização da resina, os dentes eram refrigerados com spray de 

água através da seringa tríplice da cadeira (figuras 4.15 e 4.16). 

            

FIGURA 4.15 - Resina Duralay preparada para a tomada do registro oclusal e 

FIGURA 4.16 - Tomada do registro oclusal 

 

    Os registros oclusais foram obtidos em sessão prévia à 

da tomada radiográfica inicial, com o intuito de se garantir a completa 

polimerização do material, evitando-se distorções nas tomadas subseqüentes 

(figura 4.17). 
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FIGURA 4.17 - Detalhe do registro oclusal 

 

4.8 - Tomada radiográfica e medidas pré-operatórias 

 

    No dia da cirurgia, era feita a radiografia do dente a ser 

extraído, com o posicionador previamente confeccionado, bem como eram 

anotados os índices gengival e de placa e as medidas de profundidade de 

sondagem, antes da anestesia. 

    Ainda na fase de estudo piloto, observou-se uma 

dificuldade quanto à utilização dos posicionadores radiográficos com os 

sensores em posição. Por se tratarem de radiografias interproximais e pelo fato 

de o registro ter sido tomado com o paciente em oclusão, era necessário que o 
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paciente fechasse a boca para que os dentes superiores e inferiores se 

adaptassem ao registro. Isso fazia com que, quando o sensor estava em posição 

dentro da boca, a porção mais posterior e superior do sensor tocasse a região de 

palato mole do paciente, causando-lhe bastante incômodo, como dor e ânsia. 

    A solução para este problema foi simples. Uma vez que 

a região de interesse era a inferior, não se precisava manter o paciente em 

oclusão durante a tomada radiográfica, mas era necessário manter o 

posicionador adaptado aos seus dentes inferiores; para tanto, encaixava-se o 

registro do posicionador às cúspides dos dentes inferiores e, sobre o registro, 

colocavam-se algumas gazes dobradas. Desta maneira, o paciente mordia a gaze, 

que ajudava a manter corretamente o posicionador, além de manter-lhe a boca 

aberta, evitando o inconveniente do contato do sensor com o palato mole (figura 

4.18 e 4.19). 
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FIGURA 4.18 - Posicionador radiográfico adaptado aos dentes inferiores, com 

gazes dobradas evitando o contato do sensor com o palato do paciente 

 

 

FIGURA 4.19 - Visualização da posição do conjunto em crânio seco 
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4.8 - Técnica cirúrgica 

 

    As cirurgias para a exodontia dos terceiros molares 

foram realizadas segundo preconiza a Disciplina de Cirurgia, da Faculdade de 

Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, estando de acordo com 

todas as normas estabelecidas pela Comissão de Biossegurança da referida 

instituição 75. 

    Todas as cirurgias e demais consultas pré e pós-

operatórias foram realizadas nas dependências do Serviço de Urgência 

Odontológica da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São 

Paulo. 

 

4.8.1 - Instrumental 

 

Foi utilizado instrumental de rotina para exodontia de 

dentes não-irrompidos, segundo as orientações da Disciplina de Cirurgia da 

FOB-USP (figura 4.20). 
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FIGURA 4.20 - Mesa cirúrgica montada para extração de dentes não-irrompidos 

 

Foram utilizados campos cirúrgicos descartáveis, 

esterilizados a óxido de etileno, que continham campo para mesa, campo 

fenestrado para o paciente, protetores para a alça do refletor, caneta de alta 

rotação e cânula de aspiração. 

 

4.8.2 - Antissepsia 

 

    A antissepsia interna foi realizada através de 

bochechos com Listerine® durante 30 segundos, conforme recomendado pelo 

fabricante do produto. A antissepsia externa foi obtida com o uso de um agente à 
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base de clorexidina (Sterylderme®) sobre a face do paciente, imediatamente 

antes da colocação do campo fenestrado. 

 

4.8.3 - Anestesia 

 

    Foi realizado o bloqueio do nervo alveolar inferior 

através da técnica direta, com agulha curta. O anestésico de escolha foi a 

mepivacaína, Scandicaine 2% (Septodont®) com noradrenalina. 

    Após o bloqueio do nervo alveolar inferior, procedia-se 

à anestesia infiltrativa na área a ser manipulada, visando uma melhor hemostasia 

e facilitando o rebatimento do retalho. 
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4.8.4 - Incisão e rebatimento do retalho 

 

    Para todos os casos, foi realizada incisão intra-sulcular, 

sem incisão vertical (relaxante) para obtenção de um retalho total em envelope. 

    A incisão, realizada com lâmina nº 15, iniciava-se 

sobre o ramo ascendente da mandíbula, cerca de 1 a 2 centímetros de distância 

do segundo molar, até tocar a sua face distal. Extendia-se a incisão por via 

intrasulcular, contornando a face vestibular do segundo molar até envolver a 

papila interdental entre o primeiro e o segundo molares (figuras 4.21 e 4.22). 

 

                                                                         

FIGURA 4.21 - Desenho da incisão                    FIGURA 4.22 - Incisão 
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O rebatimento do retalho total (muco-periostal) era 

realizado com descolador de Molt nº 3, expondo-se toda a tábua óssea vestibular 

ao terceiro molar não-irrompido, até que todas as fibras e periósteo tivessem 

sido rebatidos (figuras 4.23 e 4.24).  

 

           

 FIGURA 4.23 - Desenho do retalho         FIGURA 4.24 - Retalho rebatido 
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4.8.5 - Ostectomia 

 

    A ostectomia, quando necessária, era realizada com 

broca carbide nº 6, esférica picotada, em alta rotação, sob refrigeração, até que 

todo o equador protético do dente não-irrompido fosse exposto, por mesial, 

vestibular e distal, liberando-o de retenções (figura 4.25).  

 

 

                                  FIGURA 4.25 - Ostectomia realizada 
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Como se tratavam de pacientes com terceiros molares 

não-irrompidos simétricos, a ostectomia, quando necessária para um lado, 

também o era para o outro, evitando, assim, possíveis alterações durante a 

cicatrização. 

 

4.8.6 - Odontossecção 

 

    Nos casos onde era necessário o seccionamento dos 

terceiros molares, este era realizado com broca diamantada nº 4138 (tronco-

cônica) em alta rotação, sob refrigeração, com o intuito de eliminar as 

impacções da coroa ou separar as raízes quando, divergentes ou dilaceradas. 

    Durante todo o tempo de utilização da caneta de alta 

rotação, seja para ostectomia ou odontossecção, um descolador de Freer foi 

colocado em posição para proteger o retalho lingual.  
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4.8.7 - Exodontia  

 

    Após a realização da ostectomia e odontossecção, 

quando necessário, o dente era então extraído, inteiro ou em partes, conforme o 

planejamento de cada caso. Para tal procedimento, fez-se uso de extratores com 

movimentos de cunha, sarilho e alavanca. 

 

4.8.8 - Cuidados pós-exodontia 

 

    Após a exodontia, realizava-se a remoção do folículo 

pericoronário, a inspeção das corticais ósseas e a limagem do osso alveolar para 

remoção de possíveis espículas. 

    Para ambos os grupos, controle e experimental, era 

feita raspagem da superfície distal, da raiz distal do segundo molar adjacente 

com curetas de Gracey, para remoção do cemento (figura 4.26). 
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          FIGURA 4.26 - Raspagem da raiz distal do segundo molar 

No grupo controle, essa raspagem era seguida de 

irrigação com soro fisiológico para posterior sutura. 

    O grupo experimental teve mais uma etapa: a aplicação 

do gel de ácido cítrico a 50% pH 1 com tetraciclina, durante três minutos, com o 

auxílio de um descolador de Molt, para manter o gel em posição e em contato 

com a superfície distal da raiz distal do segundo molar (figuras 4.27 e 4.28). 
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      FIGURA 4.27 - Ácido cítrico        FIGURA 4.28 - Aplicação do ácido cítrico

   

O ácido cítrico utilizado nesta pesquisa foi 

desenvolvido no Departamento de Bioquímica da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, da Universidade de São Paulo. 

    Durante a aplicação, tomava-se o cuidado de evitar ao 

máximo o contato de sangue e saliva com o gel, através da cânula de aspiração. 
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4.8.9 - Sutura 

 

    A sutura foi realizada com fio de seda 4-0 (Ethicon®), 

tendo sido iniciada na papila entre o primeiro e o segundo molar, de modo a 

passar por baixo do ponto de contato, ancorando a papila vestibular à mucosa 

lingual. 

    O segundo ponto, simples, era dado na distal do 

segundo molar, no sentido de se atenuar a deiscência pós-operatória. Por fim, 

suturava-se a porção distal do retalho, sobre o ramo ascendente da mandíbula, 

com um ponto em “U” (figura 4.29). 

 

 

FIGURA 4.29 - Sutura 
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A sutura era removida, preferencialmente, no quinto 

dia de pós-operatório, exceto nos casos quando isso não fosse possível devido à 

ocorrência de um fim-de-semana; então, a sutura era removida no sexto ou 

sétimo dia de pós-operatório (figura 4.30). 

 

 

FIGURA 4.30 - Pós-operatório de 5 dias 

 

 

 

 



________________________________________________________Material e Métodos 
 

81 
 

4.8.10 - Cuidados pós-operatórios 

 

    Os pacientes receberam verbalmente e por escrito as 

orientações gerais de rotina para o pós-operatório de cirurgia de dentes não-

irrompidos, bem como orientações quanto à higienização. Para todos os casos 

foram prescritos antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.  

 

4.9 - Forma de análise dos resultados 

 

    Para a análise dos resultados obtidos, empregou-se 

estatística descritiva com uso de parâmetros de média e desvio padrão. 

    Para análise dos dados não paramétricos (índices 

gengival e de placa) foram utilizados dois testes. O teste de Friedman avaliou as 

diferenças entre os dados do mesmo grupo ao longo do tempo, enquanto que o 

teste de Wilcoxon estudou as diferenças entre os grupos controle e experimental.  
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    Os dados paramétricos (profundidade de sondagem e 

altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção amelo-cementária), foram 

avaliados através da análise de variância (ANOVA) a dois critérios (dados do 

mesmo grupo ao longo do tempo e dados inter-grupos) para medidas repetidas. 

Para os casos onde a análise de variância mostrou diferenças estatisticamente 

significantes entre as etapas analisadas (pré-operatório, 90 e 180 dias após a 

exodontia), foi utilizado o teste de Tukey para comparações múltiplas. Para 

todos os testes foi adotado nível de significância de 5%. 
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5 - RESULTADOS 

 

    Neste capítulo serão apresentados, através de tabelas e 

gráficos, os resultados obtidos pela aplicação da metodologia descrita. 

No final, a amostra consistiu de 29 pacientes, sendo 

que um deles abandonou a pesquisa no seu decorrer, com idades entre 14 e 25 

anos (média de 19,6). A distribuição dos pacientes quanto ao gênero e posição 

dos terceiros molares inferiores pode ser vista nas figuras 5.1 e 5.2, enquanto 

que os dados individualizados de cada paciente estão no anexo E. 

 

8

21

Masculino
Feminino

 

FIGURA 5.1 - Distribuição dos pacientes quanto ao gênero 
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4
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Horizontais
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FIGURA 5.2 - Distribuição quanto ao posicionamento dos terceiros molares 

inferiores dos pacientes da amostra 

 

5.1 - Índice gengival 

 

    Para a análise dos dados obtidos sobre o índice 

gengival, não-paramétricos, utilizou-se o teste de Wilcoxon para a comparação 

entre os grupos e o teste de Friedman para o acompanhamento da evolução de 

cada grupo. Os resultados estão descritos na tabela 3. Os dados da cada paciente 

estão no anexo G. 
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TABELA 3 - Resultados obtidos quanto ao índice gengival dos grupos 

experimental e controle 

Pré 90 dias 180 dias Friedman 

Variável 
ma dpb Mc m dp M m dp M ÷2 p* 

exp. 0,379 0,494 0 0,138 0,351 0 0,069 0,258 0 10,308 0,006** 
IG 

cont. 0,276 0,455 0 0,138 0,351 0 0,034 0,186 0 6,727 0,035** 

z=0,734 z=0,000 z=0,000 
Wilcoxon* 

p=0,463 p=1,000 p=1,000 

* significância para p<0,05; **diferença estatisticamente significante 
a - média; b - desvio padrão; c - mediana 
 

    A interpretação destes resultados é que, em ambos os 

grupos, houve diminuição significante do índice gengival, porém sem diferenças 

entre os grupos estudados. A figura 5.3 mostra a evolução do índice gengival ao 

longo do tempo. 
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FIGURA 5.3 - Gráfico da evolução do índice gengival 

 

5.2 - Índice de placa 

 

Os resultados obtidos quanto ao índice de placa podem 

ser observados na tabela 4. Para a análise dos dados não-paramétricos, assim 

como para o índice gengival, foram utilizados os testes de Wilcoxon para a 

comparação entre os grupos e o teste de Friedman para acompanhar a evolução 

dentro de cada grupo. Os dados completos de cada paciente estão no anexo F. 
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TABELA 4 - Resultados obtidos quanto ao índice de placa nos grupos controle e 

experimental 

Pré 90 dias 180 dias Friedman 

Variável 
ma dpb Mc m dp M m dp M ÷2 p* 

exp. 0,310 0,470 0 0,103 0,331 0 0,069 0,258 0 0,167 0,028** 
IP 

cont. 0,207 0,412 0 0,241 0,435 0 0,069 0,258 0 3,231 0,199 

z=0,800 z=1,121 z=0,000   
Wilcoxon* 

p=0,424 p=0,262 p=1,000   

* significância para p<0,05; **diferença estatisticamente significante 
a - média; b - desvio padrão; c - mediana 
 

    A partir destes resultados, pode-se afirmar que, em 

ambos os grupos, houve diminuição do índice de placa (teste de Friedman), 

diminuição esta que foi significantemente maior no grupo experimental; 

enquanto que o teste de Wilcoxon mostrou que não houve diferenças 

estatisticamente relevantes entre os grupos. A figura 5.4 ilustra a variação do 

índice de placa ao longo do tempo. 



_______________________________________________________________Resultados 
 

89 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Pré 90 dias 180 dias

Experimental

Controle

 

FIGURA 5.4 - Evolução do índice de placa 

 

5.3 - Profundidade de sondagem 

 

    A análise da profundidade de sondagem, dados 

paramétricos, foi realizada através da análise de variância (ANOVA) a dois 

critérios, para medidas repetidas. Para os casos onde a análise de variância 

mostrou diferenças estatisticamente significantes entre as etapas analisadas (pré-

operatório, 90 e 180 dias após a exodontia), foi utilizado o teste de Tukey para 

comparações múltiplas. 
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    A tabela 5 mostra os resultados obtidos. Os dados 

completos individualizados por paciente podem ser consultados no anexo H. 

 

TABELA 5 - Dados obtidos quanto à profundidade de sondagem (S). 

Pré 90 dias 180 dias ANOVA 
Variável 

ma dpb m dp m dp F p* 

exp. 2,88x 0,941 1,89y 0,680 1,83y 0,586 
S 

cont. 3,01x 0,915 1,85y 0,685 1,66y 0,475 
0,057 0,813 

* significância para p<0,05; a - média; b - desvio padrão 
x, y - letras iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre as 
fases (teste de Tukey) 
 
    A partir destes dados, nota-se que não houve diferença 

expressiva entre os grupos na profundidade de sondagem (ANOVA), enquanto 

que, ao longo do tempo, ambos os grupos apresentaram redução das medidas, 

com diminuição significante entre o pré-operatório e os pós-operatórios de 90 e 

180 dias, porém sem diferença entre as duas últimas (teste de Tukey). O gráfico 

da figura 5.5 mostra a evolução das profundidades de sondagem ao longo do 

trabalho. 
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FIGURA 5.4 - Evolução da profundidade de sondagem. 

 

5.4 - Altura radiográfica da crista óssea à junção amelo-cementária 

 

    Por se tratarem de dados paramétricos, para a análise 

destes dados, assim como para a profundidade de sondagem, utilizou-se a 

análise de variância (ANOVA) a dois critérios para medidas repetidas. Para os 

casos onde a análise de variância mostrou diferenças estatisticamente marcantes 

entre as etapas analisadas (pré-operatório, 90 e 180 dias após a exodontia), foi 

utilizado o teste de Tukey para comparações múltiplas. A tabela 6 sumariza os 

resultados obtidos. Os dados de todos os pacientes, um a um, estão disponíveis 

no anexo I. 
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TABELA 6 - Resultados obtidos da altura radiográfica da crista óssea alveolar à 

junção-amelo-cementária. 

Pré 90 dias 180 dias ANOVA 
Variável 

ma dpb m dp m dp F p* 

exp. 4,41x 1,94 3,46y 1,20 2,67z 1,13 
Altura 

cont. 4,05x 1,67 3,24y 1,24 2,31z 1,04 
0,057 0,813 

* significância para p<0,05; a - média; b - desvio padrão 
x, y, z - letras iguais não possuem diferença estatisticamente significante entre as 
fases (teste de Tukey) 
 

    A análise destes resultados mostra que não houve 

diferença estatística entre os grupos, apesar de ambos terem apresentado 

significante redução da altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção 

amelo-cementária entre as fases, ao longo do trabalho. O gráfico da figura 5.5 

ilustra o comportamento destas medidas. 
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FIGURA 5.5 - Evolução da altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção 

amelo-cementária na distal dos segundos molares inferiores. 
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6 - DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos mostraram a redução no índice de 

placa em ambos os grupos, porém, sem diferenças entre os grupos experimental 

e controle. Como descrito por GIGLIO et al. 24, a simples extração dos terceiros 

molares propicia melhores condições de higienização da região distal dos 

segundos molares, resultando numa diminuição do acúmulo de placa bacteriana 

dental. 

O índice gengival também apresentou melhora 

significante em ambos os grupos, também sem diferenças entre eles. 

KUGELBERG et al. 41, após um ano da extração de terceiros molares inferiores 

não irrompidos, já haviam observado redução no índice gengival, sem que 

qualquer tratamento especial fosse dado à raiz distal dos segundos molares 

adjacentes. 

A redução desses dois índices de maneira quase que 

uniforme parece bastante razoável, haja vista que são índices que ilustram 

situações clínicas seqüenciais, pois uma inflamação gengival torna a região mais 

difícil de ser higienizada, levando ao acúmulo de placa, que causará ainda mais 
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inflamação gengival, e assim sucessivamente. Portanto, é natural que a melhora 

de um índice leve à melhora do outro, conseqüentemente. 

Quanto ao fato de a aplicação do ácido cítrico não ter 

resultado em diferenças nos índices gengival e de placa entre os grupos, pode-se 

sugerir que seja porque a forma de tratamento da raiz distal dos segundos 

molares não tenha influência nas condições clínicas de inflamação gengival e 

acúmulo de placa, sendo estes parâmetros muito mais suscetíveis à higiene local 

e à simples presença ou não de um terceiro molar não-irrompido na região, 

conforme já relatado em outros trabalhos 24; 25; 38; 41. 

A análise dos resultados da profundidade de sondagem, 

de maneira semelhante ao que ocorreu para os índices gengival e de placa, 

mostrou que a aplicação do ácido cítrico também não causou diferenças entre os 

grupos, muito embora ambos os grupos tenham apresentado redução em seus 

valores. Conforme os estudos de MEISTER JR et al. 48 e KUGELBERG et al. 41 

a extração dos terceiros molares por si só promovem melhoria na profundidade 

de sondagem da distal dos segundos molares, todavia sem alcançar os valores 

considerados ideais.  

O que se discute é que alguns autores sugerem que as 

reduções observadas na profundidade de sondagem de seus trabalhos podem ser 
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explicadas pela redução do edema inflamatório presente e, portanto, da chamada 

falsa bolsa, resultando numa menor penetrabilidade dos tecidos pela sonda, e 

não por um ganho real de inserção 14; 25; 38; 46; 72. 

Devem-se considerar, mais uma vez, as limitações da 

sondagem no sentido de se aferir a efetividade de uma terapia, pois o ganho de 

inserção obtido na sondagem não fornece informação alguma a respeito da 

natureza da inserção formada, que pode ser desde a uma firme adaptação do 

epitélio juncional, alongado, até a real formação de nova inserção 55; 65. 

Diante dessas limitações da sondagem, não se pode 

afirmar que a significante diminuição da profundidade de sondagem observada 

em ambos os grupos, muito embora sem diferença entre eles, seja por real 

formação de nova inserção. Porém, conforme comenta COLE et al. 14, estudos 

prévios em animais que utilizaram análise microscópica dos resultados 

observaram alguma formação de nova inserção pós-terapia; assim sendo, há 

evidências para sugerir que ao menos parte da diminuição da profundidade de 

sondagem seja devida à formação de nova inserção, principalmente na porção 

mais apical da bolsa, e não somente à readaptação do epitélio, formando um 

epitélio juncional alongado. 
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A altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção 

amelo-cementária também apresentou decréscimo em ambos os grupos, mas 

sem alterações estatisticamente significantes entre eles, de maneira semelhante à 

profundidade de sondagem. Esses resultados mostram também que a aplicação 

do ácido cítrico na raiz distal dos segundos molares não pareceu influenciar na 

formação de osso na região após a extração dos terceiros molares adjacentes 

não-irrompidos. Isto comprova, mais uma vez, que a terapia mecânica de 

raspagem radicular é eficaz para o tratamento da raiz distal dos segundos 

molares inferiores após a extração dos terceiros molares 21; 49; 79; e que esta deve 

ser a terapia de escolha para todos os dentes, principalmente àqueles onde já 

exista perda óssea na face distal, promovida pela reabsorção da parede óssea 

causada pelas células do folículo pericoronário dos terceiros molares adjacentes 

não-irrompidos ou parcialmente irrompidos. 

As eventuais discrepâncias encontradas nos dados de 

alguns pacientes entre a profundidade de sondagem e a medida do defeito ósseo 

dá-se pela variabilidade da anatomia gengival e óssea na região distal dos 

segundos molares, quando comparada com a de outros dentes, discrepância esta 

que pode resultar na chamada falsa bolsa, conforme mencionado por 

KUGELBERG et al. 39. 
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Os resultados desta pesquisa foram diferentes dos 

encontrados em outros trabalhos clínicos que mostraram a eficiência do ácido 

cítrico como promotor de nova inserção, como os de RENVERT; EGELBERG 

65 e COLE et al. 14, provavelmente por estes autores terem estudado sítios onde 

havia doença periodontal instalada. 

Por outro lado, a ineficácia do ácido cítrico na 

formação de nova inserção também foi relatada nos estudos clínicos de MARKS 

JR; MEHTA 46, analisando níveis de inserção; PARODI; ESPER 55 e FUENTES 

et al. 22, que testaram a sua efetividade em defeitos de furca, situação clínica 

bastante diferente da deste trabalho.  

Ainda comparando estes resultados com os divulgados 

em outros trabalhos, a ausência de efeitos adversos nesta pesquisa (sensibilidade 

acentuada, necrose de retalho, periostite ou alveolite) está em concordância com 

os resultados obtidos por RENVERT; EGELBERG 65 e PARODI; ESPER 55. 

Então, de maneira geral, as diferenças observadas entre 

os resultados encontrados com os de outras pesquisas podem ser fruto de 

diversos fatores, como tamanho da amostra, idade dos pacientes, região 

estudada, critérios e métodos de avaliação, utilização de terapia pré-operatória, 

variações na técnica cirúrgica empregada, diferentes concentrações e pH do 
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ácido cítrico aplicado, cuidados pós-operatórios, períodos de avaliação pós-

terapia 65 e, principalmente, a condição pré-existente de bolsas periodontais 

profundas, que a maioria dos autores acredita ser uma situação ideal para o 

emprego do condicionamento ácido associado à raspagem mecânica, auxiliando 

na descontaminação e na preparação de um substrato mais favorável à 

reinserção das fibras periodontais e o restabelecimento da saúde periodontal.  

Os trabalhos que fizeram análise microscópica dos 

efeitos do ácido cítrico também são bastante controversos no que diz respeito 

aos resultados encontrados, alguns deles demonstrando a efetividade do 

condicionamento 11; 13; 18; 23; 26; 27; 42; 66, enquanto que outros mostraram não haver 

benefícios na aplicação do ácido cítrico visando sucesso na terapia periodontal 2; 

7; 10; 31; 35. 

De um modo geral, o que se nota na comparação e na 

discussão da maioria dos trabalhos é que os resultados estatisticamente 

significantes encontrados nas análises microscópicas de superfícies radiculares e 

de processos cicatriciais após a aplicação de ácido cítrico não apresentam 

importância clínica em termos de formação de nova inserção, o que vem de 

encontro com os resultados obtidos neste estudo, principalmente pelo fato de 
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que foram avaliados pacientes que não possuíam doença periodontal instalada na 

região distal dos segundos molares inferiores. 

Os cuidados com a região distal dos segundos molares 

inferiores após a extração dos terceiros molares adjacentes devem ser levados 

em consideração pois a instalação da doença periodontal e as grandes 

reabsorções ósseas na área são algumas causas de perda precoce dos segundos 

molares, muitas vezes, hígidos. O ideal é que, independentemente do 

procedimento empregado, seja evitado qualquer tipo de injúria desnecessária aos 

tecidos circunvizinhos 40; 49; 50, pois a preocupação com essa região justifica-se 

pelo fato de se tratar de uma região de difícil higienização e também por ser uma 

região que freqüentemente se encontra adjacente ao ramo ascendente da 

mandíbula e geralmente não possui uma faixa de mucosa ceratinizada 

clinicamente evidente. Devido a tal escassez, esta faixa de gengiva corre o risco 

de ser prejudicada ou até mesmo destruída durante os procedimentos para 

extração do terceiro molar adjacente não-irrompido. A perda dessa mucosa 

ceratinizada predispõe o paciente a mais dor, maior retenção de placa bacteriana 

dental, inflamação, gengivite, formação de bolsas periodontais profundas, 

periodontite e perda de osso alveolar 52. 
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Com relação à indicação ou não da extração dos 

terceiros molares, sabe-se que um dos riscos da não-intervenção é esse possível 

prejuízo periodontal ao segundo molar adjacente, uma vez que a maioria dos 

autores concorda que a simples presença de um terceiro molar não-irrompido 

diminui a quantidade de osso presente na face distal do segundo molar 17; 20; 21; 34; 

40; 41; 48; 49; 50; 54; 57; sob este aspecto, a posição do dente não-irrompido pode 

influenciar numa maior ou menor destruição óssea na região. 

Em vista disso, deve-se lembrar que as impacções 

horizontais e mesioangulares são, potencialmente, as mais danosas ao 

periodonto do segundo molar, especialmente se a coroa do dente não-irrompido 

estiver bastante próxima ou em aparente contato com a superfície radicular do 

segundo molar 1; 37; 38; 49; 50; 67. Isso é importante uma vez que os terceiros molares 

inferiores horizontais e mesioangulados possuem uma prevalência considerável, 

como demonstram os estudos de DEBONI; GREGORI 16 (21% e 46,9%, 

respectivamente) e SANT’ANA; FERREIRA JÚNIOR; PINZAN 68 (6,875% e 

36,25%, respectivamente). 

Por fim, a concentração do ácido cítrico empregado 

nesta pesquisa foi de 50%, muito embora STERRETT; BANKEY; MURPHY 74, 

em seu estudo in vitro, tenham afirmado que a sua concentração ideal seja entre 
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25 e 30% para uma desmineralização dentinária considerada ótima. Porém, 

ainda não está estabelecido, se numa condição clínica, essa menor concentração 

seria suficiente para a remoção da smear layer e promoção de desmineralização 

dentinária com a mesma efetividade.  

A presença de tetraciclina no gel de ácido cítrico 

empregado neste estudo, foi devida a determinadas características que 

possibilitam a ela atuar como agente condicionador e antibacteriano 12; 32; 33. O 

intuito da união desses dois agentes é a soma das qualidades de ambos na busca 

de melhores resultados, conforme mostrou JEONG et al. 33. 

Diante disto, novos estudos devem ser realizados, 

seguindo os parâmetros metodológicos aqui utilizados, no intuito de se avaliar 

qual seria o papel do condicionamento com o ácido cítrico na distal de segundos 

molares inferiores após a extração dos terceiros molares adjacentes irrompidos 

ou parcialmente irrompidos, com maiores perdas ósseas presentes no pré-

operatório. 
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7 - CONCLUSÕES 

 

    Após a análise e discussão dos resultados obtidos, 

pôde-se concluir que: 

1. A extração dos terceiros molares propiciou uma 

melhora no índice de placa de ambos os grupos, tendo sido significantemente 

maior no grupo experimental; porém, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. 

2. O índice gengival apresentou redução 

significante em ambos os grupos após a extração dos terceiros molares, contudo, 

sem diferenças entre os grupos experimental e controle. 

3. Não houve diferença na profundidade de 

sondagem entre os grupos experimental e controle. No entanto, os dois grupos 

apresentaram significante redução das medidas entre o período pré-operatório e 

os pós-operatórios de 90 e 180 dias, sem diferença entre as duas últimas. 

4. A altura radiográfica da crista óssea alveolar à 

junção amelo-cementária não apresentou diferenças nos grupos estudados, 
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apesar de ambos os grupos terem apresentado significante redução entre as fases 

pré-operatória e pós-operatória de 90 e 180 dias, ao longo do trabalho. 

Tendo como fundamentos essas conclusões, pode-se 

inferir, ainda, que a aplicação do ácido cítrico é etapa dispensável dos 

procedimentos de extração de terceiros molares inferiores não-irrompidos no 

que diz respeito à cicatrização na distal dos segundos molares adjacentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o senhor(a) 

___________________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ___________, após a leitura 

minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pelos profissionais em seus 

mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando qualquer dúvida a 

respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em concordância em 

participar na pesquisa proposta no que lhe é cabível, conforme a CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE. 

 Fica claro que o paciente ou seu representante legal, podem a qualquer momento retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e ciente de 

que todo o trabalho realizado torna-se informação confidencial guardada por força de sigilo profissional (Art. 9 

do Código de Ética Odontológica). 

 Por estarem entendidos e conformados, assinam o presente termo: 
 
_______________________                                                           _________________________ 
   Paciente ou responsável                                                                   Prof. Dr. Eduardo Sant’Ana 
                                                                                      Prof. do Depto. de Estomatologia/Cirurgia - FOB/USP 
                                                                                                                Orientador da Pesquisa 
 

          _______________________ 
C.D. Fernando Paganeli Machado Giglio 

Aluno do Mestrado em Estomatologia - FOB/USP 
 
 



_________________________________________________________________Anexos 
 

109 

 

 
ANEXO B - Modelo da Carta de Informação ao Paciente 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

 
 O presente instrumento, denominado CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE, 
redigido pelo profissional responsável, C.D. Fernando Paganeli Machado Giglio, inscrito no 
Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo sob o nº 59.978 e portador da 
cédula de identidade nº 25.390.790-1, aluno regularmente matriculado no curso de Mestrado 
em Odontologia, área de Estomatologia, tem o objetivo de explicar todos os procedimentos 
aos quais o paciente será submetido e pormenores da pesquisa da qual fará parte, a saber: 
 
• O procedimento cirúrgico proposto visa a extração dos terceiros molares (“dentes do 
siso”), quando houver indicação para a sua extração. 
• Os dentes serão extraídos de modo convencional, sem modificações na técnica cirúrgica. 
• A pesquisa em questão visa quantificar a formação de defeitos ósseos na distal dos 
segundos molares inferiores, após a exodontia de terceiros molares inferiores adjacentes não 
irrompidos, ou parcialmente irrompidos, comparando-se duas formas de tratamento, cada uma 
das quais utilizada de cada lado (direito e esquerdo). 
• As duas formas de tratamento acima citadas, são: 1- exodontia, curetagem da raiz distal do 
segundo molar inferior e sutura; e 2- exodontia, curetagem + aplicação de ácido cítrico com 
tetraciclina na raiz distal do segundo molar inferior e sutura. Para ambas, não existem contra-
indicações. 
• O plano de tratamento consiste de uma consulta inicial para exame clínico e radiográfico, 
uma ou duas cirurgias (dependendo do caso) e os seguintes retornos pós-operatórios: 7 dias 
após cada cirurgia para a remoção da sutura, 90 e 180 dias após cada cirurgia para novos 
exames clínico e radiográfico. 
• As informações pessoais coletadas durante a anamnese são informações confidenciais 
guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9 do Código de Ética Odontológica). 
• O tratamento será gratuito, no que diz respeito a mão-de-obra; ficando determinado 
apenas que o paciente é responsável pelo seu transporte, bem como pelos gastos com 
medicamentos receitados após a cirurgia. 
• O profissional responsável dispõe-se, a qualquer momento, a dar esclarecimento adicional 
sobre os procedimentos a serem realizados, bem como sobre a pesquisa e sua proposição. 
 
 

Bauru (SP), ___, de ____________ de 200__. 
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ANEXO C - Modelo da Ficha de Dados Clínicos 
 

FICHA DO PACIENTE - DADOS CLÍNICOS 
 

Paciente:__________________________________________ Prontuário nº:_________ 
Idade:_______ anos          Data de Nascimento:___/___/___ 
Dados Pré-operatórios: 
 
Posição dos dentes: 
Grau de irrompimento dos dentes: 
Índice de Placa:  Índice Gengival: 
Profundidade de sondagem: 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 

 
Dados Trans-operatórios: 
 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
Osteotomia - (  ) Sim     (  ) Não 
Odontossecção - (  ) Sim     (  ) Não 
Obs.: 
 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
Osteotomia - (  ) Sim     (  ) Não 
Odontossecção - (  ) Sim     (  ) Não 
Obs.:  

 
Dados Pós-operatórios: 
 
Índice de Placa:  Índice Gengival: 
Profundidade de sondagem: 90 dias após a cirurgia 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 

 
Índice de Placa:  Índice Gengival: 
Profundidade de sondagem: 180 dias após a cirurgia 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
D-V: 
D: 
D-L: 
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ANEXO D - Modelo da Ficha de Dados Radiográficos 
 
 
 
 

FICHA DO PACIENTE - DADOS RADIOGRÁFICOS* 
 

Paciente: ___________________________________________ Prontuário nº ________ 
 

Dados Pré-operatórios: 
 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
Medida: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
Medida: 

 
Dados Pós-operatórios: 
 
90 dias após a cirurgia: 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
Medida: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
Medida: 

 
180 dias após a cirurgia: 
LADO DIREITO - (     /     /     ) 
Medida: 

LADO ESQUERDO - (     /     /     ) 
Medida: 

 
 

* Todas as medidas correspondem a distância entre a crista óssea alveolar e a junção 
amelo-cementária na distal do segundo molar. 
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ANEXO E - Dados de cada paciente 
 

Número Paciente Idade Posição dos 3os. molares Lado exp. Lado cont. 
1 V.QM. 17 verticais direito esquerdo 
2 R.A.P. 20 mesioangulados direito esquerdo 
3 F.C.F. 18 mesioangulados direito esquerdo 
4 A.P.M.A. 14 mesioangulados esquerdo direito 
5 E.P.M. 19 verticais direito esquerdo 
6 G.G. 20 verticais direito esquerdo 
7 S.M.C.C. 21 mesioangulados esquerdo direito 
8 B.J.F.S. 17 verticais direito esquerdo 
9 B.H.S. 18 horizontais direito esquerdo 
10 F.A.S. 20 mesioangulados esquerdo direito 
11 R.I.S.V. 19 verticais direito esquerdo 
12 G.E.S. 20 verticais direito esquerdo 
13 M.O.N. 21 verticais direito esquerdo 
14 L.P.G. 20 mesioangulados esquerdo direito 
15 A.C.Z.P.O. 25 mesioangulados direito esquerdo 
16 C.T.P.A. 19 mesioangulados direito esquerdo 
17 A.D.G.F. 23 mesioangulados direito esquerdo 
18 F.L.C.F. 16 mesioangulados direito esquerdo 
19 I.D.O. 19 mesioangulados esquerdo direito 
20 G.M.S. 19 mesioangulados esquerdo direito 
21 S.A.D.E. 18 mesioangulados esquerdo direito 
22 F.T.O. 23 horizontais esquerdo direito 
23 J.P.P. 21 mesioangulados direito esquerdo 
24 C.A. 20 horizontais direito esquerdo 
25 L.F.R.L. 22 mesioangulados direito esquerdo 
26 A.C.T.G. 25 horizontais direito esquerdo 
27 C.A.R. 19 mesioangulados esquerdo direito 
28 L.R.C.J. 18 mesioangulados esquerdo direito 
29 B.S.T. 19 mesioangulados direito esquerdo 
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ANEXO F - Índice de placa dos pacientes (IPE - índice de placa experimental; 
IPC - índice de placa controle) 
 

Número Paciente IPE pré IPE 90  IPE 180 IPC pré IPC 90 IPC 180 
1 V.QM. 0 0 0 0 1 0 
2 R.A.P. 0 0 1 0 1 0 
3 F.C.F. 0 0 0 1 0 0 
4 A.P.M.A. 1 0 0 0 0 0 
5 E.P.M. 0 0 0 0 0 0 
6 G.G. 0 0 0 0 0 0 
7 S.M.C.C. 1 0 0 0 1 0 
8 B.J.F.S. 0 0 0 0 1 0 
9 B.H.S. 1 0 1 1 1 0 

10 F.A.S. 1 0 0 0 0 0 
11 R.I.S.V. 0 0 0 0 0 0 
12 G.E.S. 1 0 0 0 1 1 
13 M.O.N. 1 1 0 0 0 0 
14 L.P.G. 0 0 0 0 0 0 
15 A.C.Z.P.O. 1 0 0 0 0 0 
16 C.T.P.A. 0 0 0 0 0 1 
17 A.D.G.F. 0 0 0 1 0 0 
18 F.L.C.F. 0 0 0 0 0 0 
19 I.D.O. 0 0 0 0 1 0 
20 G.M.S. 0 0 0 0 0 0 
21 S.A.D.E. 0 0 0 0 0 0 
22 F.T.O. 0 1 0 0 0 0 
23 J.P.P. 0 0 0 0 0 0 
24 C.A. 1 0 0 1 0 0 
25 L.F.R.L. 0 0 0 0 0 0 
26 A.C.T.G. 0 0 0 1 0 0 
27 C.A.R. 0 0 0 0 0 0 
28 L.R.C.J. 0 1 0 1 0 0 
29 B.S.T. 1 0 0 0 0 0 



_________________________________________________________________Anexos 
 

114 

 
ANEXO G - Índice gengival dos pacientes (IGE - índice gengival experimental; 
IGC - índice gengival controle) 
 

Número Paciente IGE pré IGE 90 IGE 180 IGC pré IGC 90 IGC 180 
1 V.QM. 0 0 0 1 1 0 
2 R.A.P. 1 1 1 0 1 1 
3 F.C.F. 0 0 0 0 0 0 
4 A.P.M.A. 0 0 0 0 0 0 
5 E.P.M. 0 0 0 0 0 0 
6 G.G. 0 0 0 1 0 0 
7 S.M.C.C. 1 0 0 0 1 0 
8 B.J.F.S. 1 0 0 1 0 0 
9 B.H.S. 1 0 0 1 0 0 
10 F.A.S. 0 0 0 0 0 0 
11 R.I.S.V. 0 0 1 0 0 0 
12 G.E.S. 1 0 0 1 0 0 
13 M.O.N. 0 0 0 0 0 0 
14 L.P.G. 1 0 0 0 0 0 
15 A.C.Z.P.O. 0 1 0 0 0 0 
16 C.T.P.A. 0 0 0 0 0 0 
17 A.D.G.F. 0 0 0 1 0 0 
18 F.L.C.F. 1 0 0 0 0 0 
19 I.D.O. 0 1 0 0 0 0 
20 G.M.S. 0 0 0 0 0 0 
21 S.A.D.E. 1 0 0 0 0 0 
22 F.T.O. 1 0 0 0 0 0 
23 J.P.P. 0 0 0 0 0 0 
24 C.A. 1 1 0 0 1 0 
25 L.F.R.L. 1 0 0 0 0 0 
26 A.C.T.G. 0 0 0 1 0 0 
27 C.A.R. 0 0 0 0 0 0 
28 L.R.C.J. 0 0 0 1 0 0 
29 B.S.T. 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO H - Profundidade de sondagem dos pacientes (SE - sondagem 
experimental; SC - sondagem controle) 
 

Número Paciente SE pré SE 90 SE 180 SC pré SC 90 SC 180 
1 V.QM. 4,3 3,5 2,3 6 2,3 1,8 
2 R.A.P. 2 1,7 3,8 2,5 1,8 3 
3 F.C.F. 2,2 3,2 1,8 2,7 2,2 2 
4 A.P.M.A. 4,3 2,8 2,5 2,7 2,2 1,8 
5 E.P.M. 3,3 2 1,8 3,7 1,5 2 
6 G.G. 2,2 1,7 1,7 3,8 1,7 1,2 
7 S.M.C.C. 4,3 1,7 1,7 3,3 3,2 2,3 
8 B.J.F.S. 4 1,3 1,3 4,2 1,2 1,2 
9 B.H.S. 4 1,2 1,5 4,5 2,7 1,5 

10 F.A.S. 4,3 3 2,5 3,2 2 1,8 
11 R.I.S.V. 1,8 1,3 2 2,2 2 1,3 
12 G.E.S. 1,8 1,5 1,3 4,2 1 1,8 
13 M.O.N. 2,7 1,8 2 3 2,8 2,3 
14 L.P.G. 3,2 2,7 2,3 2,8 2,8 2,2 
15 A.C.Z.P.O. 2,3 2 2 3 2,2 1,3 
16 C.T.P.A. 2,2 1,3 1,8 2,2 2,2 1,8 
17 A.D.G.F. 2,2 2 1,7 2 1,7 1,3 
18 F.L.C.F. 2,2 0,8 2,3 2,5 1,2 2 
19 I.D.O. 2,3 1,8 1,3 2,7 1 1,2 
20 G.M.S. 2,3 2,2 1,8 2,2 3 2,2 
21 S.A.D.E. 3,2 2 2,3 2,5 1,8 1,8 
22 F.T.O. 5 2,7 2,3 2 1,3 1,3 
23 J.P.P. 1,8 1,3 1,2 3,3 2,5 1,5 
24 C.A. 2,7 1,5 1,2 3,2 1,7 1,2 
25 L.F.R.L. 2,7 1,7 1,5 3,2 1,5 1,3 
26 A.C.T.G. 2 1,5 1,3 3,5 0,7 1,5 
27 C.A.R. 2,5 1,8 1,2 2 1,7 1,5 
28 L.R.C.J. 3,5 2 1,8 2 1 0,7 
29 B.S.T. 2,3 0,7 0,8 2,2 0,7 1,3 
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ANEXO I - Altura radiográfica da crista óssea alveolar à junção amelo-
cementária dos pacientes (AE - altura experimental; AC - altura controle) 
 

Número Paciente AE pré AE 90 AE 180 AC pré AC 90 AC 180 
1 V.QM. 5,9 4,8 3 4,3 3,2 1,4 
2 R.A.P. 4,6 4,2 4,5 4,9 3,7 4,6 
3 F.C.F. 6 3,6 1,7 6,3 5,3 2,4 
4 A.P.M.A. 6,3 4,5 2,6 5,8 4 2,1 
5 E.P.M. 3,5 4 3,8 4,5 4,3 2,1 
6 G.G. 6,3 2,6 2,3 2,6 4,5 3,2 
7 S.M.C.C. 2,1 2,7 2,4 4,1 5,6 3,6 
8 B.J.F.S. 9,4 3,8 3,8 9,3 3,2 3,2 
9 B.H.S. 4,2 4,8 4,3 3,6 3,9 3,6 

10 F.A.S. 4,5 3,7 3,4 4,1 3,2 2,9 
11 R.I.S.V. 2 1,3 0,8 6,1 2,6 1,3 
12 G.E.S. 2,4 2,1 2,4 1,6 2,8 1,7 
13 M.O.N. 6,2 3,9 2,7 5,9 5,3 2,6 
14 L.P.G. 2,9 2,5 2 2,8 2,4 1,9 
15 A.C.Z.P.O. 3,2 3,4 1,9 2,7 1,8 0,8 
16 C.T.P.A. 1,8 3,3 2,3 2,8 3,8 1,5 
17 A.D.G.F. 7,4 5,5 5 6,4 5,4 4,8 
18 F.L.C.F. 3,8 1,8 1 3,2 1,2 2,8 
19 I.D.O. 2,3 3 2,5 1,8 2,4 1,3 
20 G.M.S. 5,1 4 1,9 4,2 1,9 1,6 
21 S.A.D.E. 4,1 4,5 2,4 3,2 3,6 1,9 
22 F.T.O. 5,4 4,4 3,8 4,7 2,9 2,3 
23 J.P.P. 2,6 0,9 0,8 2,8 1,2 1,1 
24 C.A. 3,3 3,2 2 3,9 1,7 1 
25 L.F.R.L. 7 5,2 4,7 4,8 2,9 2,4 
26 A.C.T.G. 6,2 5,2 3,2 3 2,4 1,4 
27 C.A.R. 2,5 2 1,5 2,7 2,2 1,8 
28 L.R.C.J. 4,7 2,9 1,7 2,5 2,4 1,9 
29 B.S.T. 2,1 2,5 3 3 4,1 3,7 
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ANEXO J - Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of two ways of treatment of the distal root of the mandibular second 

molar after the extraction of the unerupted adjacent third molar 

 

    It was studied the bony and periodontal cicatrization of 

the distal of mandibular second molars after the extraction of unerupted adjacent 

third molars. Twenty nine patients were operated, between 14 and 25 years old 

(average of 19,6 years), with unerupted third molars bilaterally, with indication 

for extraction, that were in a similar way with relationship to the positioning in 

relation to the long axis of the second molar. After the extraction, the distal face 

of the roots of the second molars received different treatments; on a side (control 

group), only took place scaling, root planing and irrigation with saline solution; 

while on the other side (experimental group), besides the scaling and root 

planing, a citric acid solution (50%, pH 1, with tetracycline) was applied for 

three minutes, followed by abundant irrigation with saline solution. The analysis 

consisted of clinical and radiographic exams before surgery and postoperative, 

through the measurement of the gingival and plaque indexes, pocket depth in the 
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distal of the second molar in three ranches and of bite-wing standardizes x-rays 

for verification of the height of the alveolar bone crest to the cemento-enamel 

junction. These exams were accomplished in the preoperative immediately 

before surgery, with 90 and 180 days after the extraction. The results 

demonstrated that all the appraised criteria presented improvement after the 

extraction of the unerupted teeth, what shows the benefits of the extraction with 

relationship to the hygiene conditions and parameters of periodontal health in 

the area. However, in all these varied studied, there were not differences 

statically significant between the experimental and control groups, suggesting 

that the application of the citric acid is a dispensable stage in the procedures of 

extraction of unerupted mandibular third molars. 
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