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RESUMO 

 

A desmineralização óssea tem se mostrado vantajosa em procedimentos 

de enxertia. Dados recentes revelam que esse processo pode promover consolidação 

de enxertos, proliferação e diferenciação celular. Resultados em culturas de células, 

estudos em animais e enxertos em bloco em humanos se mostraram vantajosos. 

Porém sua utilização na periodontia em enxertos ósseos autógenos particulados não 

está ainda descrita na literatura. Portanto, neste estudo clínico randomizado, 

controlado, boca dividida, duplo-cego, foram investigados em seres humanos, os 

efeitos da desmineralização óssea de enxertos ósseos autógenos particulados sobre 

o reparo de defeitos periodontais infra-ósseos de 2 ou 3 paredes, ou defeitos 

combinados de 2 e 3 paredes, sendo o enxerto coletado da tábua óssea vestibular 

próxima ao defeito a ser tratado. No grupo controle (GC) foi enxertado osso autógeno 

particulado e no grupo teste (GT) o enxerto foi submetido à desmineralização por ácido 

cítrico pH 1 a 10% por 30 segundos. Foram realizadas análises clínicas (índice de 

placa - IP, índice gengival - IG, profundidade de sondagem - PS, recessão gengival - 

RG, nível de inserção clínico – NIC, nível de inserção relativo – NIR e 

quantidade/largura da mucosa ceratinizada – MC), nos períodos pré (baseline –

primeiro contato com o paciente), trans (T0 – imediatamente antes de iniciar a cirurgia)  

e pós-operatórios (3, 6, 9 e 12 meses, respectivamente T3, T6, T9 e T12). Avaliações 

radiográficas foram realizadas no baseline (para diagnóstico) e em T6 e T12 para 

comprovação da formação óssea. Utilizando o software ImageJ, distâncias lineares 

foram obtidas das imagens radiográficas: da JCE até o início do defeito 

periodontal/crista óssea (JCE_CO), da JCE até o final do defeito (JCE_Fundo), 

medida do ângulo do defeito e da densidade óssea. Foram incluídos neste estudo 14 

pacientes (oito homens e seis mulheres) com idade entre 28 e 70 anos (41,07 ± 12,03 

anos) que apresentaram 17 sítios a serem tratados em cada grupo (GC=17 e GT=17). 

Os resultados clínicos demonstraram redução estatística significativa do IP do 

baseline para T0 e do IG de T0 para T6 e T9 em ambos os grupos. Houve redução 

estatística significativa também para os parâmetros PS, NIC e NIR do T0 para T6, 

representando ganho de inserção clínico em ambos os grupos. Para o parâmetro RG 

houve aumento do baseline para T0. Os resultados radiográficos demonstraram 

preenchimento ósseo por meio da redução estatística significativa das medidas 

JCE_Fundo avaliadas do baseline para T6, bem como aumento significativo no ângulo 



do defeito no mesmo período. A densidade óssea melhorou significativamente ao 

longo do estudo, tanto do baseline para o T6, como do T6 para o T12. Não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos experimentais para nenhum dos 

parâmetros avaliados em nenhum dos períodos do estudo. Conclui-se que o enxerto 

ósseo autógeno particulado, desmineralizado ou não, foi eficaz para o tratamento dos 

defeitos infra-ósseos desta amostra, resultando em ganho de inserção periodontal e 

preenchimento ósseo radiográfico, de forma semelhante entre os grupos avaliados. 

Novos estudos são necessários considerando as especulações apontadas no 

presente trabalho. 

 

 

Palavras-chave: regeneração óssea, ácido cítrico, enxerto ósseo. 

 

 



ABSTRACT 

 

Effect of citric acid demineralization of particulate autogenous bone graft in the 

repair of intra-bony defects in humans. Clinical study 

 

Bone demineralization shown to be advantageous in grafting procedures. 

Recently data suggest that bone demineralization may promote bone graft 

consolidation as well as proliferation and differentiation of cells. Results in cell cultures, 

animal studies and block grafts in humans shown to be advantageous. However, such 

procedure has never been evaluated in periodontal treatment with particulate 

autogenous bone grafts. Therefore, this randomized, controlled, double-blind, split-

mouth clinical trial evaluated the effects of bone demineralization of particulate 

autogenous bone grafts on the repair of 2- or 3-wall intra-bony periodontal defects, or 

combined defects of 2- and 3-wall, in humans. Graft with particulate autogenous bone 

was perform in control group (GC) and graft with bone demineralized with 10% citric 

acid pH 1 for 30 seconds was perform in test group (GT). Clinical analyzes (plaque 

index - IP, gingival index - IG, probing depth - PS, gingival recession - RG, clinical 

attachment level – NIC, relative attachment level – NIR and queratinized mucosa width 

- MC) were performed before (baseline - first contact with patients), trans (T0 – 

immediately before to start the surgery) and postoperative (3, 6, 9 and 12 months, 

respectively T3, T6, T9 and T12). Radiographic evaluations were performed at baseline 

(for diagnosis) and at T6 and T12 to confirm bone formation. At the ImageJ software, 

linear distances were obtained from radiographic images: from cement-enamel 

junction (JCE) to the periodontal defect beginning/alveolar crest (JCE_CO), from JCE 

to the bottom of the defect (JCE_Fundo), intra-bony defect angle and bone density. 

This study included 14 patients (eight men and six women) aged 28 to 70 years (41,07 

± 12,03 years) who presented 17 sites to be treated in each group (GC=17 and 

GT=17). Clinical results showed a significant statistical reduction for IP from baseline 

to T0 and for IG from T0 to T6 and T9 in both groups. There was also a significant 

statistical reduction for the PS, NIC and NIR parameters from T0 to T6, representing 

clinical attachment improvement in both groups. For the RG parameter, there was 

increase from baseline to T0. Radiographic results showed bone filling through the 

significant statistical reduction for JCE_Fundo measures from baseline to T6, as well 

as a significant increase for intra-bony defect angle in the same period. Bone density 



improved significantly over the course of the study, both from baseline to T6 and from 

T6 to T12. No significant statistical difference was detected between groups for any of 

the parameters evaluated in each study periods. Concluded that particulate 

autogenous bone graft, demineralized or not, was effective for the treatment of intra-

bony defects in this sample, resulting in periodontal attachment gain and radiographic 

bone filling, similarly between the evaluated groups. More researches are needed 

considering the speculations pointed out in this study. 

 

Keywords: Bone Regeneration. Citric Acid. Bone Grafting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A progressão da doença periodontal resulta em extensas destruições 

teciduais com a formação de defeitos ósseos (AL-FOTAWEI et al., 2014). Sendo 

assim, o principal objetivo da terapia periodontal regenerativa é estimular a formação 

dos tecidos periodontais perdidos (osso alveolar, cemento radicular e ligamento 

periodontal), devolvendo as características morfológicas, estruturais e funcionais 

originais do tecido (CORTELLINI; BOWERS, 1995; AVILA et al., 2009; PASSANEZI 

et al., 2011), sendo realizada após o preparo inicial, quando é possível deter o 

processo de doença. 

A utilização de enxertos ósseos particulados para tratamento de defeitos 

infra-ósseos visa melhorar o processo “cicatricial” e a formação de novo osso 

(SCHALLHORN, 1997). Diversos são os materiais de enxertia óssea que podem ser 

utilizados, como os materiais autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos, os 

quais, dentre outros fatores, atuam como arcabouço para a formação tecidual, além 

de poder, ainda, auxiliar na diferenciação de células osteoprogenitoras (ELDESOQI et 

al., 2014). 

O “padrão ouro” que reúne as características ideais para um enxerto ósseo 

é o osso autógeno, por se tratar de um tecido que apresenta biocompatibilidade, 

capacidade osteogênica e osteoindutora (CARULLI et al., 2013), além de baixo risco 

de reações imune inflamatórias adversas (HSIONG; MOONEY, 2006). Contudo, 

problemas associados a este tipo de enxerto têm ainda motivado pesquisadores a 

desenvolverem novos estudos, uma vez que enxertos autógenos resultam em 

morbidade da área doadora, têm sua reabsorção de forma imprevisível, podem 

necessitar de sítios cirúrgicos adicionais aumentando o tempo operatório e podem ter 

sua quantidade limitada (AICHELMANN-REIDY; YUKNA, 1998, KIM et al., 2012). 

A característica de osteoindução, estimulando a neoformação óssea, 

também pode ser observada quando da utilização do osso humano liofilizado 

desmineralizado (LIBIN; WARD; FISHMAN, 1975). No processo de liofilização e 

desmineralização ocorre a exposição de proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) da 

matriz óssea, as quais induzem a diferenciação de células mesenquimais em células 

osteoprogenitoras (URIST; DELANGE; FINERMAN, 1983). 

Os processos fisiológicos de remodelação óssea podem ser acelerados 

com a utilização de agentes desmineralizantes nas superfícies ósseas, de acordo com 
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estudos publicados por um grupo de pesquisadores da Disciplina de Periodontia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP) 

(REZENDE et al., 2014; REZENDE et al., 2015). A hipótese desses estudos foi 

embasada em um dos princípios básicos da regeneração tecidual, que é a capacidade 

de proliferação, migração, diferenciação celular e síntese de proteínas reguladas por 

fatores de crescimento polipeptídicos no local da ferida (CAFFESSE; QUIÑONES, 

1993; GRAVES; COCHRAN, 1994; BARTOLD; SHI; GRONTHOS, 2006). 

No processo de desmineralização óssea fisiológica, o início do reparo 

ósseo se dá por meio da proliferação de células clásticas que, ao lançarem o conteúdo 

ácido de seus lisossomos no meio para eliminar a porção mineral do tecido, expondo 

seu conteúdo proteico, promovem exposição do colágeno tipo I da matriz óssea e 

proteoglicanas associadas, as quais são quimioatrativas para células precursoras de 

osteoblastos (URIST, 1965; URIST; DOWELL, 1968; URIST et al., 1968; POLSON; 

PROYE, 1983; URIST; DELANGE; FINERMAN, 1983; HEATH et al., 1984; LORENZO 

et al., 1992; LEWANDROWSKI et al., 1997a; LI; ZHANG; KIRNERS, 2003). Dessa 

forma, a opção para o desenvolvimento dos estudos desenvolvidos na FOB/USP foi o 

uso da matriz óssea desmineralizada (DBM), a qual abriga BMPs liberadas em 

decorrência da ação osteoclástica previamente à fase de deposição de novo osso e 

são responsáveis pela indução da osteogênese (URIST, 1965), por meio da indução 

da diferenciação de células indiferenciadas dos tecidos adjacentes em osteoblastos 

(URIST et al., 1968). 

O atual projeto, portanto, faz parte dessa linha de pesquisa inovadora que 

vem sendo ampliada gradativamente estimulada pelos resultados positivos 

alcançados previamente (RODRIGUES et al., 2012; DOMINGUES, 2013; REZENDE 

et al., 2014; REZENDE et al., 2015; SALMERON, 2015; ROJAS-PAULÚS, 2016; 

MANFREDI, 2016; CARVALHO, 2017; CAETANO, 2019; MANFREDI et al., 2019; 

CARVALHO et al., 2020; ROJAS-PAULÚS et al., 2021). A proposta deste estudo é 

testar a hipótese de que a desmineralização intencional, com ácido cítrico, do enxerto 

ósseo autógeno particulado traz resultados tão favoráveis quanto o processo 

fisiológico de reparo ósseo, ou ainda melhores, no que se refere ao tempo de 

neoformação óssea e qualidade do osso neoformado. 

A fim de contribuir para solucionar esse questionamento propôs-se 

comparar parâmetros clínicos e radiográficos após terapia periodontal regenerativa 
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quando da desmineralização ou não, com ácido cítrico, do enxerto ósseo autógeno 

particulado em defeitos periodontais infra-ósseos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 USO DE ÁCIDOS NA ODONTOLOGIA 

 

Não é recente o uso de substâncias ácidas na odontologia. Stewart (1899) 

preconizava o uso de ácido clorídrico ou sulfúrico na superfície radicular a fim de 

eliminar as bactérias dos sítios periodontais, estabelecendo-se como pioneiro para 

que outros estudos fossem desenvolvidos na área de biomodificação de cemento e 

dentina das superfícies radiculares (BAL; EREN; BALOS, 1990; HERITIER, 1983; 

LABAHN et al., 1992). Buonocore (1995) apresentou um método simples para 

aumentar a adesividade da resina ao esmalte, desmineralizando a superfície do 

esmalte com ácido fosfórico a 85% por 30 segundos observou que essa adesão era 

maior se comparada à superfície não desmineralizada. Com o objetivo de 

potencializar os processos reparativos em tratamentos cirúrgicos, outros autores 

também desenvolveram estudos relacionados à desmineralização de enxertos 

alógenos (URIST, 1965; URIST et al., 1968; LEWANDROWSKI et al., 1997b). 

O uso de agentes químicos desmineralizantes para biomodificação 

radicular têm sido amplamente documentado na literatura, com o objetivo de 

potencializar o processo de reparo nos tratamentos dos defeitos periodontais, uma 

vez que tal processo resulta na liberação de fatores que atuam na cicatrização 

periodontal e na criação de um substrato que privilegia a seleção de células nos 

eventos de reparação (REGISTER, BURDICK, 1975; WIKESJÖ, NILVÉUS, SELVIG, 

1992; STERRETT BANKEY MURPHY, 1993; MARIOTTI, 2003; AMARAL et al., 2011; 

SILVA et al., 2016). Os agentes mais utilizados para este fim são o ácido cítrico 

(GARRETT, CRIGGER, EGELBERG, 1978), tetraciclina (TERRANOVA, MARTIN, 

1982; ISIK et al., 2000; SCHWARTZ et al., 2000) e EDTA (BLOMLOF, LINDSKOG, 

1995; BLOMLOF, BLOMLOF, LINDSKOG, 1996). 

Durante o processo de desmineralização da dentina, foi observada 

exposição de fibras colágenas, fatores de crescimento e outras citocinas, que são 

capazes de regular a diferenciação de células osteoprogenitoras (SCHWARTZ et al., 

2000). Supõe-se, assim que esses mesmos eventos possam ocorrer em superfícies 

ósseas desmineralizadas, uma vez que, é de conhecimento científico que o colágeno 

é um dos elementos mais abundantes no osso (WALLACE et al., 2014). Os efeitos 

dos modificadores químicos atuando sobre as superfícies de cemento e dentina são 
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bem documentados na literatura, entretanto há escassez de estudos relacionados à 

desmineralização óssea, tanto sobre a caracterização dessas superfícies quanto ao 

comportamento celular sobre superfícies ósseas vitais. 

O tecido ósseo é sabidamente um tecido conjuntivo especializado formado 

por uma matriz inorgânica composta principalmente por cristais de hidroxiapatita (HA), 

caracterizando a superfície mineralizada do tecido ósseo que reveste a matriz 

orgânica. Esta é composta por fibras colágenas tipo I (95%), proteínas não colágenas 

e proteoglicanas, conferindo capacidade osteoindutora ao tecido (BARRÈRE; VAN; 

BLITTERSWIJK, DE GROOT, 2006). 

O mecanismo de remodelação óssea é iniciado pela desmineralização, 

com a produção de ácidos pelos osteoclastos (MELCHER, 1976). Essas substâncias 

promovem a liberação de enzimas da superfície óssea ao dissolverem a fase mineral, 

hidrolizando a matriz orgânica e formando cavidades ou lacunas que logo são 

preenchidas por proteínas. Estas, por sua vez, também produzidas pelos 

osteoclastos, atuam como substrato para a adesão e diferenciação de células 

osteoprogenitoras em osteoblastos (DODDS et al., 1995). 

Na década de 1960, vários trabalhos de Urist (URIST, 1965; URIST, 1968; 

URIST; DOWELL, 1968; URIST et al., 1968) fizeram com que a desmineralização 

óssea ganhasse expressão, quando foi demonstrado em animais a capacidade de 

indução óssea intramuscular de diferentes substratos após sua desmineralização in 

vitro, o que foi evidência suficiente para a teoria da indução óssea por meio da 

desmineralização. 

Com base nesses resultados, Urist (1965) foi o primeiro a utilizar o termo 

BMP para especificar as proteínas ósseas da superfamília do fator de crescimento 

transformador beta (TGF-β), essenciais para a formação óssea endocondral (MAIA et 

al., 2013). De acordo com PIETRZAK et al. (2012), sua liberação se dá de acordo com 

o nível de desmineralização. Já foram identificadas e caracterizadas mais de 15 

BMPs, sendo as únicas a influenciar a proliferação e diferenciação de osteoblastos a 

partir de células progenitoras in vitro, bem como in vivo (MAIA et al., 2013). Presume-

se que as BMPs tenham papel quimiotático no recrutamento de células progenitoras, 

promovendo sua maturação em condrócitos, osteoblastos e osteócitos (KHOJASTEH 

et al., 2013). 

A osteogênese e a remodelação óssea são dependentes de 

metaloproteinases da matriz (MMPs), cuja liberação tem sido proporcionada após a 
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desmineralização ácida (LI; ZHANG; KIRNERS, 2003; ACCORSI-MENDONÇA et al., 

2008). MMP-2 e MMP-9, na forma ativa ou inativa, são expressas tanto por 

osteoblastos como por células do tecido conjuntivo durante as diferentes etapas da 

regeneração óssea alveolar, na substituição do coágulo sanguíneo por tecido 

conjuntivo, durante a formação, maturação e remodelação óssea (LORENZO et al., 

1992).  Além das MMP-2 e MMP-9 expressas durante a regeneração óssea (COOK 

et al., 1995; ACCORSI-MENDONÇA et al., 2008), também são importantes a 

osteopontina (OPN) (HU; TANG; HE, 2013), a proteína da anquilose progressiva 

(ANK) (KIM et al., 2010) e a sialoproteína óssea (BSP) (BIANCO et al., 1991; GANSS; 

KIM; SODEK, 1999; OGATA, 2008). 

A fim de acelerar o reparo ósseo, Rezende (2008) foi o primeiro trabalho a 

empregar a desmineralização óssea in situ, utilizando ácido cítrico pH 1 a 50% por 3 

minutos em superfícies de contato de enxertos ósseos autógenos em bloco realizados 

em calvária de cobaias. Os resultados revelaram que espécimes tratados com ácido 

apresentaram aumento da formação e da densidade de novo osso na interface 

enxerto-leito, bem como da extensão das superfícies de consolidação desses 

enxertos. Rodrigues e colaboradores (2012) e Domingues (2013) confirmaram tais 

resultados em coelhos e Rezende et al. (2015) em cultura de células. 

O processo de desmineralização melhorou o comportamento elástico de 

enxertos em bloco onlay realizados por Rodrigues et al. (2012) em tíbias de coelhos. 

Foi observado que o módulo de elasticidade da interface enxerto-leito foi maior, aos 

90 dias, quando comparadas as amostras desmineralizadas, por ácido etilino-diamino-

tetracético (EDTA) a 24% durante 3 minutos, com as amostras não desmineralizadas. 

Portanto, os autores sugerem que a inserção de implantes nesta interface pode 

ocorrer com menor risco de destacamento do enxerto. 

Domingues (2013) realizou, também em tíbias de coelhos, enxertos ósseos 

em bloco tipo onlay, com desmineralização da interface enxerto-leito utilizando ácido 

cítrico por 3 minutos. Foi observado histomorfometricamente, após 15, 30 e 45 dias 

que a desmineralização resultou em maior área de formação óssea e maior extensão 

de superfícies ósseas consolidadas, especialmente aos 30 dias. 

De acordo com Rezende e colaboradores (2014), a desmineralização por 

ácido cítrico pH 1 a 50% durante 3 minutos das superfícies ósseas da interface de 

enxertos ósseos autógenos em bloco, tipo onlay, e do leito receptor promoveu e 

acelerou a formação e a consolidação ósseas das superfícies de contato em 
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comparação a interfaces que não foram submetidas à desmineralização, verificando 

assim maior consolidação e densidade do osso neoformado. Análises 

histomorfométricas demonstraram que o procedimento de desmineralização resultou 

em neoformação óssea e consolidação dos enxertos aos 30 dias, sendo alcançados 

pelos espécimes não desmineralizados apenas aos 60 dias, antecipando, portanto, os 

eventos de reparo. Dessa forma, sugeriu-se que a desmineralização seria uma 

alternativa vantajosa sobre a perfuração e/ou desgaste do leito como métodos para 

melhorar a consolidação dos enxertos, por não apresentar risco de reabsorção e 

preservar a estrutura óssea já fragilizada pela reabsorção natural. 

Em 2015, Rezende et al., buscando entender os fenômenos que 

justificariam os bons resultados observados com a desmineralização de enxertos 

ósseos, estudaram o efeito da desmineralização superficial óssea em calvária de 

cobaias, utilizando ácido cítrico pH 1 a 50% durante 15, 30 e 180 segundos, sobre o 

comportamento de pré-osteobastos MC3T3-E1 cultivados sobre as superfícies por 14, 

48 e 72 horas. Por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), os autores 

observaram que a desmineralização ácida produziu maior área óssea de cobertura 

por células e estágios mais adiantados de diferenciação na morfologia de pré-

osteoblastos em cultura, quando comparados com as amostras não desmineralizadas, 

especialmente nos tempos de 15 e 30 segundos. Assim, os autores ressaltaram a 

importância desse procedimento na regeneração de defeitos ósseos. 

Ainda em 2015, Salmeron demonstrou que o procedimento de 

desmineralização superficial com ácido cítrico pode alterar a composição química e a 

topografia superficial do osso fresco podendo influenciar o comportamento de células 

pré-osteoblasticas MC3T3-E1. Após a desmineralização com ácido cítrico a 10% ou 

50% durante 30 segundos, foram observadas formações de picos e depressões de 

forma regular nas superfícies ósseas de calvárias de ratos. Tais formações 

apresentaram distâncias médias entre dois picos compatíveis com o diâmetro médio 

de células pré-osteoblásticas, sendo assim estas células são capazes de fazer o 

reconhecimento das superfícies como rugosas, o que inibiria a migração celular, mas 

favoreceria sua diferenciação. Foi verificado ainda que após 24, 48 e 72 horas em 

cultura, os pré-osteoblastos recobriram maior área de superfície e em maior 

espessura de camadas celulares sobre os espécimes desmineralizados do que os não 

desmineralizados. Além disso, as células apresentaram características morfológicas 

compatíveis com estágios mais avançados de diferenciação do que as células 
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cultivadas sobre superfícies não desmineralizadas. Por microscopia confocal, foi 

verificado que houve maior expressão de BMP-2, BMP-4 e BMP-7 nas superfícies 

desmineralizadas do que nas superfícies controle, o que levou à conclusão de que a 

desmineralização de superfícies ósseas parece contribuir para antecipar os eventos 

biológicos que resultam na deposição de novo osso. 

A observação desses resultados promissores também incentivou o 

desenvolvimento do estudo de Rojas-Paulús (2016), o qual se baseou na hipótese de 

possíveis efeitos benéficos da desmineralização óssea artificial in situ pelo uso de 

ácidos durante procedimentos cirúrgicos regenerativos. O autor partiu do princípio de 

que a desmineralização poderia antecipar a reabsorção, um dos eventos da 

remodelação óssea, e, consequentemente, acelerar o processo de reparo, podendo 

então ter sua aplicação em defeitos periodontais. Este estudo foi pioneiro na literatura 

ao utilizar ácidos para desmineralização de enxertos ósseos autógenos particulados 

a fim de avaliar seus efeitos no reparo de defeitos críticos em calvárias de ratos. Após 

a criação dos defeitos e preenchimento com enxerto ósseo particulado 

desmineralizado por ácido cítrico pH 1 a 50% ou tetraciclina hidroclorada a 50mg/ml 

em diferentes tempos de aplicação (15, 30 e 60 segundos), os animais foram 

sacrificados para análises microtomográfica e histomorfométrica. A partir da análise 

dos resultados, foi possível concluir que a desmineralização com ácido cítrico por 15 

e 30 segundos promoveu maior área, volume e densidade de formação óssea quando 

comparada com enxertos não desmineralizados (ROJAS-PAULÚS et al., 2021). 

Seguindo a linha de pesquisa, Manfredi (2016) se propôs a avaliar 

comparativamente o comportamento de células pré-osteoblásticas MC3T3-E1 

cultivadas sobre superfícies ósseas de calvária de ratos desmineralizadas com 

tetraciclina ácida (50mg/mL) e com ácido cítrico (10%, pH 1) em diferentes tempos de 

aplicação (15, 30 e 60 segundos). Os pré-osteoblastos foram cultivados sobre as 

amostras por 24, 48 e 72 horas, as quais foram examinadas à microscopia eletrônica 

de varredura e analisadas com espectroscopia de energia dispersiva (EDS) para 

análise da composição química superficial. Os resultados revelaram que a área de 

recobrimento superficial por células foi significantemente maior após 24 e 48 horas de 

cultura nos grupos submetidos à desmineralização ácida quando comparados ao 

grupo controle (onde não foi feita a desmineralização), com células apresentando 

morfologia compatível com estágios mais avançados de diferenciação. Concluiu-se, 

portanto, que a desmineralização quer por ácido cítrico ou tetraciclina de superfícies 
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ósseas são favoráveis para o crescimento e diferenciação de células pré-osteblásticas 

(MANFREDI et al., 2019). 

Carvalho (2017) investigou, em calvária de ratos Wistar, os efeitos da 

desmineralização óssea sobre o reparo de enxertos ósseos em bloco cujas superfícies 

de contato foram submetidas ao tratamento com tetraciclina hidroclorada na 

concentração de 50mg/ml ou ácido cítrico a 10% (pH=1) por 15, 30 e 60 segundos. 

Após 7, 30 e 60 dias, blocos teciduais contendo os enxertos foram removidos e 

processados para análise microscópica qualitativa e quantitativa do osso neoformado 

na interface enxerto-leito. Além disso, secções de tecido foram submetidas a análise 

imunohistoquímica dos seguintes marcadores de formação e reabsorção óssea, 

respectivamente, osteocalcina e fosfatase ácida tartarato resistente. A análise 

qualitativa demonstrou estágios mais avançados no processo de reparo ósseo desde 

os 7 dias nos grupos desmineralizados em relação ao controle (não desmineralizado), 

com consolidação ocorrendo a partir dos 30 dias de pós-operatório. A análise 

quantitativa demonstrou aumento significante da área de osso neoformado e de 

superfícies de consolidação óssea com o tempo. Maior porcentagem de área de osso 

neoformado ocorreu nos grupos desmineralizados com ácido cítrico por 15 segundos 

(grupo AC15) e tetraciclina por 60 segundos (grupo TCN60) quando comparados ao 

grupo controle em todos os períodos avaliados. Concluiu-se, portanto, que a 

desmineralização das superfícies ósseas de contato entre o enxerto ósseo e o leito 

receptor promoveu maior área de tecido ósseo neoformado na interface enxerto-leito 

do que a não desmineralização, principalmente nos períodos mais precoces de 

reparação. A consolidação do osso neoformado ao enxerto e ao leito receptor também 

foi maior em todos os grupos desmineralizados em relação ao controle. Os melhores 

resultados, entretanto, foram apresentados pelos grupos AC15 e TCN60 (CARVALHO 

et al., 2020). 

A observação de todos esses resultados promissores em animais e culturas 

de células incentivou os pesquisadores a iniciarem os estudos em seres humanos. 

Caetano (2019) utilizou o ácido cítrico a 10% (pH1) por 30 segundos para avaliar o 

efeito da desmineralização da interface enxerto-leito de enxertos em bloco, realizando 

diferentes avaliações (clínica, histomorfométrica, imuno-histoquímica e tomográfica). 

Em um ensaio clínico de boca-dividida, os pacientes foram submetidos a cirurgias de 

enxerto autógeno em bloco para reconstrução óssea em região anterior de maxila. 

Após seis meses foram removidas biópsias durante a perfuração para instalação de 
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implantes nas áreas enxertadas, que revelaram maior formação óssea na interface do 

enxerto desmineralizado. 

Resultados promissores como esses visam contribuir com a realização de 

enxertos ósseos autógenos. A introdução, na técnica atualmente vigente, de um 

procedimento não oneroso, simples e rápido, que é a desmineralização, poderá, se 

bem-sucedida, substituir outros procedimentos utilizados para melhorar o processo 

“cicatricial” da terapia periodontal regenerativa. 

Dados publicados recentemente por nossa equipe de pesquisadores 

indicaram que quando o ácido cítrico é aplicado sobre superfícies ósseas na 

concentração de 10% e durante 15 a 30 segundos, pré-osteoblastos cultivados sobre 

essas superfícies apresentam maior espalhamento, área de cobertura superficial mais 

extensa e com morfologia compatível com estágios mais avançados de diferenciação 

em comparação a pré-osteoblastos cultivados sobre superfícies tratadas com ácido 

cítrico na concentração de 50% (REZENDE et al., 2015). Esses resultados, portanto, 

levaram à opção pela concentração de 10% do ácido cítrico no presente estudo, assim 

como em trabalhos prévios (MANFREDI, 2016; CARVALHO, 2017; CAETANO, 2019; 

MANFREDI et al., 2019; CARVALHO et al., 2020). 

 

2.2 TRATAMENTO REGENERATIVO PERIODONTAL DE DEFEITOS INFRA-

ÓSSEOS 

 

A doença periodontal é uma doença inflamatória que acomete os tecidos 

que circundam os dentes, tanto o periodonto de proteção (gengiva) quanto o 

periodonto de sustentação (ligamento periodontal, cemento e osso alveolar), em 

resposta ao acúmulo de placa bacteriana. Apesar do biofilme bacteriano ser o fator 

etiológico principal desta patologia, a doença periodontal é multifatorial, sendo 

também influenciada por outras condições como os fatores locais, sistêmicos, 

microbiológicos, imunológicos, ambientais e genéticos (KIM, 2006). 

A infecção bacteriana crônica e progressiva leva ao desenvolvimento de 

gengivite que pode progredir para perda de inserção tecidual e consequentemente 

destruição do tecido ósseo alveolar (KIM, 2006). Quando a base da bolsa periodontal 

está localizada apicalmente à crista óssea alveolar, tais defeitos são classificados 

como infra-ósseos, os quais apresentam grandes desafios para o tratamento 
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periodontal (NEEDLEMAN et al., 2012). Tal destruição progressiva dos tecidos de 

suporte dos dentes pode culminar até mesmo em perdas dentárias, se a doença não 

for tratada (TONETTI; CHRISTIANSEN; CORTELLINI, 2017; PAPAPANOU et al., 

2018). 

Frente à progressão da doença periodontal, observam-se extensas 

destruições teciduais sendo que o tecido ósseo não é capaz de se reparar sem 

intervenção profissional. Dessa forma, com o intuito de reverter o processo da doença, 

prevenindo perdas dentárias futuras, a terapia periodontal regenerativa visa estimular 

a formação dos tecidos periodontais perdidos, devolvendo características tanto 

morfológicas como estruturais originais do tecido (SCHALLHORN, 1977; CORTELLINI; 

BOWERS, 1995; AVILA et al., 2009; PASSANEZI et al., 2011; CORTELLINI et al., 2017). 

A Academia Americana de Periodontia (2005) definiu regeneração 

periodontal, histologicamente, como a regeneração dos tecidos de suporte dentários, 

cemento radicular, ligamento periodontal e tecido ósseo alveolar, sendo alcançada 

sobre uma superfície radicular previamente comprometida. Sendo assim, os enxertos 

ósseos tem sido amplamente utilizados para o tratamento de defeitos ósseos 

periodontais (REYNOLDS et al., 2003), visando melhora no processo de reparo e 

formação de novo osso, reconstituição do periodonto perdido, aumento do suporte 

periodontal e melhora na função, além de manutenção dos resultados clínicos a longo 

prazo de dentes afetados pela doença periodontal e que apresentem defeitos infra-

ósseos (SCHALLHORN, 1977). 

Ao longo dos anos, diversos estudos tem demonstrado que a simples 

remoção da etiologia bacteriana local por meio de terapias não cirúrgicas ou cirúrgicas 

resulta em resolução da inflamação e melhora nos sinais clínicos da doença, 

entretanto sem promover regeneração óssea nem tampouco nova inserção dos 

tecidos periodontais (CATON; ZANDER, 1976; CATON; NYMAN; ZANDER, 1980). 

Dessa forma, as evidências na literatura de estudos envolvendo enxertos ósseos 

começaram a ser descritas no final do século XIX, com a realização de tentativas de 

regeneração com o uso de substitutos ósseos desmineralizados (SENN, 1889). 

Várias técnicas cirúrgicas tem sido realizadas com o intuito de regenerar os 

tecidos periodontais, como a regeneração tecidual guiada (RTG), os enxertos ósseos, 

o uso de proteínas da matriz de esmalte (PME), dentre outros (ESPOSITO et al., 

2009). Os tratamentos mais utilizados atualmente para regeneração incluem enxertos 

ósseos autógenos, alógenos, xenógenos e aloplásticos (REYNOLDS et al., 2003; 
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HANES, 2007). Dentre estes, o único capaz de promover osteogênese diretamente é 

o osso autógeno, reunindo, assim, todas as características ideais de enxertos ósseos, 

que seriam osteogênese, osteoindução, osteocondução e biocompatibilidade 

(CARULLI et al., 2013). 

Após o tratamento ter sido adequadamente realizado, os pacientes devem 

ser submetidos a um controle rigoroso na fase de manutenção, também conhecida 

como tratamento periodontal de suporte (PIHLSTROM, 2001), com o objetivo de 

prevenir re-infecções e recorrência da doença. É essencial que o paciente seja capaz 

de manter a sua saúde bucal num estado saudável pelo maior tempo possível, 

portanto, visitas de rotina regulares devem representar um mecanismo de feedback 

positivo entre o paciente e o periodontista a fim de assegurar essa capacidade dos 

pacientes (LYONS; DARBY, 2017). 

De acordo com o artigo de revisão, publicado por Melcher em 1976, a 

natureza da ligação que se formará no período de reparo após a cirurgia periodontal 

é determinada pelo tipo celular que recobre a superfície radicular, podendo esta ser 

repovoada por células epiteliais (formando um epitélio juncional longo, denominado 

de adaptação), células derivadas do tecido conjuntivo gengival, células derivadas do 

tecido ósseo ou células derivadas do ligamento periodontal, sendo estas últimas as 

únicas que demonstraram ter a capacidade de formar nova inserção periodontal. 

Os métodos clínicos utilizados na avaliação dos resultados de um 

tratamento regenerativo devem incluir a avaliação da sondagem periodontal, a fim de 

determinar os valores de profundidade de sondagem e nível de inserção clínico. A 

avaliação do nível ósseo também deve ser realizada, sendo clinicamente através de 

procedimentos de reentrada cirúrgica ou por meio de radiografias. O método mais 

confiável, entretanto, para determinar a natureza do tecido neoformado resultante de 

procedimentos regenerativos e sua relação com a superfície radicular, ainda é a 

avaliação histológica (CORTELLINI; TONETTI, 2000; AAP, 2005). 

Diversos são os fatores que influenciam o sucesso do tratamento 

regenerativo. Dentro dos fatores relacionados aos pacientes, os principais são a 

higiene bucal e o tabagismo. É importante que a periodontite do paciente seja 

controlada com sucesso antes do início de regeneração periodontal, quando se torna 

essencial que o paciente consiga realizar uma correta higiene oral para atingir 

melhores resultados com o tratamento. Tem sido sugerido, ainda, que outros fatores 

relacionados ao paciente, como idade, genética, doenças sistêmicas ou níveis de 
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estresse, possam estar associados a piores resultados regenerativos, porém sem 

comprovação científica até a presente momento (CORTELLINI; TONETTI, 2015). Já 

o tabagismo, por outro lado, tem demonstrado afetar negativamente os resultados 

clínicos do tratamento regenerativo (IVANOVSKI, 2009). 

Fatores relacionados aos dentes incluem seu estado endodôntico e a 

hipermobilidade. Dentes comprometidos endodonticamente ou tratados de forma 

inadequada respondem de forma inferior ao tratamento periodontal. A mobilidade 

dentária tem sido referida com um fator negativo, estando associada a resultados 

inferiores de regeneração periodontal (IVANOVSKI, 2009). A natureza do defeito 

periodontal também pode ter um impacto significativo no sucesso da regeneração 

periodontal. Sua profundidade e largura influenciam diretamente os valores do nível 

de inserção clínico e consequentemente do ganho de inserção, ou preenchimento 

ósseo. Quanto mais profundo o defeito, melhores serão os resultados clínicos obtidos 

após o tratamento. Já defeitos supra-ósseos (horizontais), crateras interdentais, 

componentes supracrestais de defeitos infra-ósseos ou lesões de furca classe III não 

apresentam evidência científica de que possam ser previsivelmente regenerados 

(CORTELLINI; TONETTI, 2000; IVANOVSKI, 2009). 

E finalmente, fatores relacionados ao operador e técnica cirúrgica incluem 

a realização de uma avaliação pré-operatória cuidadosa, considerando a extensão do 

espaço interdental (a fim de fazer ou não opção pela preservação da papila), a 

morfologia do defeito (garantindo a melhor opção para técnica cirúrgica) e o tipo de 

material utilizado de acordo com a anatomia do defeito. Tem sido demonstrado que 

resultados regenerativos superiores podem ser obtidos quando tais cuidados são 

realizados, além da experiência clínica e habilidade do profissional (curva de 

aprendizagem) (CORTELLINI; TONETTI, 2000; IVANOVSKI, 2009). 

Com base no conhecimento atual fornecido pela literatura, a terapia 

periodontal regenerativa tem demonstrado resultados promissores no tratamento de 

defeitos periodontais infra-ósseos. Como há evidências das vantagens do uso de 

ácidos para o processo de neoformação óssea, parece ser interessante a associação 

de tais tratamentos. É importante ressaltar que o presente trabalho faz parte de uma 

linha de pesquisa inovadora que vem demonstrando resultados favoráveis a cada 

trabalho realizado. Nesse contexto, não são conhecidos estudos que tenham avaliado 

os efeitos da desmineralização de enxertos ósseos autógenos particulados em seres 

humanos, ressaltando a importância do presente estudo clínico. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

A proposta do presente trabalho foi testar a hipótese de que a 

desmineralização intencional, com ácido cítrico, do enxerto ósseo autógeno 

particulado traz resultados tão favoráveis quanto o processo fisiológico de reparo 

ósseo, ou ainda melhores, no que se refere ao tempo de neoformação óssea e 

qualidade do osso neoformado. 

Dessa forma, propôs-se: 

• Comparar parâmetros clínicos após terapia periodontal regenerativa 

quando da desmineralização ou não, com ácido cítrico pH 1 a 10% por 30 segundos, 

do enxerto ósseo autógeno particulado em defeitos periodontais infra-ósseos de 2 ou 

3 paredes ou ainda defeitos combinados de 2 e 3 paredes em seres humanos. 

• Comparar parâmetros radiográficos após terapia periodontal 

regenerativa quando da desmineralização ou não, com ácido cítrico pH 1 a 10% por 

30 segundos, do enxerto ósseo autógeno particulado em defeitos periodontais infra-

ósseos de 2 ou 3 paredes ou ainda defeitos combinados de 2 e 3 paredes em seres 

humanos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento deste estudo clínico randomizado, boca dividida, 

duplo-cego, quanto aos aspectos éticos, todos os participantes, voluntários, foram 

informados verbalmente e por escrito a respeito da importância, objetivos, benefícios 

esperados, riscos previsíveis, limitações e procedimentos deste estudo. Após leitura 

e explicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), 

os participantes que concordaram em participar, compreendendo a dimensão do 

estudo, foram convidados a assinar o TCLE, deixando seu consentimento escrito para 

a realização do mesmo, autorizando a realização dos procedimentos propostos e a 

divulgação dos resultados. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da FOB/USP (CEP-FOB/USP) sob o número 

3.768.591, em reunião datada de 13/11/2019 (Anexo A), com base nas normas éticas 

da Resolução CNS 466/12. 

 

 

4.1. Cálculo da amostra 

 

O cálculo da amostra foi realizado por um estaticista, baseando-se nos 

valores médios do nível clínico de inserção inicial e do ganho de inserção encontrados 

na literatura, em trabalhos de regeneração de defeitos periodontais, de acordo com a 

revisão sistemática e metanálise publicada por Khoshkam et al. em 2015. O ganho de 

inserção foi considerado o desfecho primário. Os demais parâmetros e medidas 

avaliadas durante o estudo foram considerados desfechos secundários.  Adotando o 

valor médio de desvio-padrão de 1,11 mm, a fim de que uma diferença clínica mínima 

de 1 mm fosse detectada estatisticamente e considerando um nível de significância 

de 5% (α=5%) e poder do teste de 80% (β=20%), o número da amostra (n) deveria 

ser de 12 participantes. Considerando uma estimativa de perda de 20% da amostra, 

o cálculo final resultou em uma amostra mínima de 15 em cada grupo, para realização 

desse ensaio clínico de boca dividida. 
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4.2. Seleção da amostra 

 

Foram selecionados participantes voluntários, sem distinção de sexo ou 

raça, das clínicas das Disciplinas de Periodontia e Clínica Integrada Reabilitadora dos 

Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB/USP). Além disso, para recrutamento da amostra, 

houve divulgação da pesquisa em meios de telecomunicações (rádio e TV), tornando 

a amostra não probabilística e não aleatória por conveniência. 

O recrutamento dos participantes se deu no período de março de 2018 a 

junho de 2019, sendo estes submetidos inicialmente ao exame clínico, ou seja, 

anamnese e exame físico, incluindo exame periodontal e exame radiográfico (quando 

necessário, para confirmação do diagnóstico clínico). Foram avaliados para inclusão 

391 voluntários, dos quais foram excluídos 371 por não apresentarem os critérios de 

inclusão ou apresentarem um ou mais critérios de exclusão. O exame inicial dos 20 

voluntários selecionados resultou na exclusão de mais 6 participantes por 

apresentarem um ou mais critérios de exclusão, os quais não puderam ser 

identificados na triagem inicial. Sendo assim, após o recrutamento de 14 participantes, 

estes preencheram a amostra do presente trabalho, formando dois grupos de 17 sítios 

cada, já que 3 destes voluntários apresentavam 4 sítios que puderam ser incluídos no 

estudo. O fluxograma do estudo (Figura 1) representa todo o recrutamento, alocação, 

acompanhamento e análise, sendo realizado baseando-se no guideline do CONSORT 

2010 (MOHER et al., 2010). Todos procedimentos clínicos e de coleta de dados foram 

realizados nas Clínicas de Periodontia, de Pós-Graduação e de Radiologia da 

FOB/USP, no mesmo período mencionado, estendendo-se até novembro de 2020. 

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos participantes da 

pesquisa foram os seguintes: pacientes com idade entre 18 e 70 anos, com evidência 

radiográfica (periapical tomada pela técnica do paralelismo) de pelo menos um par de 

defeitos periodontais infra-ósseos de duas ou três paredes ou defeito combinados de 

duas e três paredes, localizados nas faces proximais, sem envolvimento de 

bifurcações, em dentes do mesmo tipo, no arco inferior; dentes assintomáticos 

clinicamente e radiograficamente sem sinais de lesões periapicais que apresentassem 

perda de inserção clínica igual ou superior a 5 mm e mobilidade dentária inferior a 

grau II. Casos em que o participante da pesquisa apresentou número ímpar de dentes 
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com perda óssea, apenas os “pares” de dentes que se enquadraram nos critérios de 

inclusão fizeram parte da amostra deste estudo. Os demais dentes foram devidamente 

encaminhados para tratamento na FOB/USP. 

Foram excluídos da amostra os indivíduos com alterações sistêmicas que 

pudessem interferir no processo de cura (como Diabetes Mellitus não controlado, 

hipertensão arterial não controlada, hemofilia e outros distúrbios de coagulação) e 

aqueles submetidos a terapia com administração sistêmica de agentes 

antimicrobianos, antineoplásicos, anticoagulantes, imunoestimulatórios ou 

imunodepressivos quatro semanas antes do início do estudo. Da mesma forma foram 

excluídos, pacientes irradiados e/ou imunodeprimidos, com parafunção severa, que 

faziam uso de drogas ilícitas, etílicos, fumantes ou os que tinham abandonado o vício 

há menos de 6 meses, gestantes ou lactantes, indivíduos com dificuldade mental e 

aqueles não cooperativos com expectativas não realísticas e que não aceitaram 

participar do estudo. 

Cada um dos 14 voluntários selecionados para participarem da pesquisa 

apresentavam pelo menos 2 sítios a serem incluídos no estudo (11 participantes 

apresentavam 2 sítios cada e 3 participantes apresentavam 4 sítios cada, totalizando 

34 sítios). Dessa forma, os sítios incorporados à pesquisa constituíram os seguintes 

grupos de estudo: grupo controle (GC, n=17) onde os defeitos foram preenchidos por 

osso autógeno particulado não desmineralizado; grupo teste (GT, n=17) onde os 

defeitos foram preenchidos com osso autógeno particulado desmineralizado por ácido 

cítrico 10% pH 1 durante 30 segundos. 

 

 

4.3. Randomização do estudo 

 

Os defeitos foram aleatoriamente designados para os grupos controle ou 

teste (lado direito ou esquerdo) através do programa Excel 2016 (Microsoft® 

Corporation, Redmont, WA, EUA), sendo cada sítio sorteado para cada grupo 

imediatamente após o recrutamento do participante para a pesquisa. 
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Figura 1 – Diagrama de fluxo do estudo 
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4.4. Cegamento do estudo 

 

Este foi um estudo duplo-cego, com cegamento dos participantes da 

pesquisa (os quais não tinham conhecimento do tipo de tratamento que seria realizado 

em cada dente) e do avaliador dos parâmetros clínicos e radiográficos em todos os 

tempos. 

 

 

4.5. Calibração do operador 

 

A calibração do operador foi realizada por meio de mensurações clínicas 

da profundidade de sondagem e da altura da mucosa ceratinizada em 3 pontos por 

dente (mesial, centro e distal) e por meio da mensuração radiográfica do comprimento 

radicular dos dentes incluídos no estudo (medida da junção cemento-esmalte até o 

ápice radicular). Para avaliar a concordância intra-examinador, foram avaliados 20 

dentes de 20 pacientes diferentes, provenientes da clínica de pós-graduação de 

Periodontia da FOB/USP, em dois diferentes períodos de avaliação, com intervalo de 

reavaliação de 7 dias, previamente à realização do estudo. O cálculo do erro casual 

de Dahlberg e cálculo do erro sistemático pelo teste "t" pareado realizados no ensaio 

de calibração do operador resultaram em valores de p > 0,05, como demonstrado no 

Apêndice B, garantindo a reprodutibilidade das medidas e calibração do operador. 

 

 

4.6. Padronização da amostra 

 

No primeiro contato com os participantes da pesquisa, “baseline”, foram 

realizadas as mensurações dos parâmetros clínicos periodontais e duas tomadas 

radiográficas de forma padronizada, que será descrito posteriormente. Em seguida, 

foi realizado o preparo inicial, com a utilização de: aparelho de ultrassom (Profi Neo, 

Dabi-Atlante) na boca toda do paciente, raspagem e alisamento supra e subgengivais 

com curetas específicas de Gracey de nos 5-6 / 7-8 / 11-12 / 13-14 (Hu-Friedy 

Manufacturing Company, Inc., Chicago/IL-USA) nas áreas de defeitos ósseos e 



46 
Material e Métodos 

 
 

profilaxia/polimento coronário com escova Robson e pasta profilática de granulação 

fina supra gengival na boca toda, além de instruções e reforço de higiene oral (técnica 

de Bass, uso do fio dental, escovas extra-macias, escovas inter-proximais e bitufos), 

a fim de padronizar os grupos da amostra. Nos casos onde houve indicação, foi 

realizada remoção de fatores retentivos de placa bacteriana, ajuste oclusal, contenção 

e confecção de pontos de contatos proximais. 

A quantidade e a frequência das sessões de reforço às instruções de 

higiene bucal e evidenciação de placa bacteriana foram estabelecidas de acordo com 

as dificuldades apresentadas em cada indivíduo. Decorrido este tratamento, oito 

semanas após a padronização da amostra, pelo menos, todos os indivíduos foram 

submetidos à etapa de reavaliação, na qual novas mensurações foram realizadas. 

Nesta etapa, foi avaliada a eficiência de cada indivíduo no controle de placa 

bacteriana, estabelecendo-se como aceitável, média do índice de placa menor que 

20%, na medida da boca toda, segundo o índice proposto por Ainamo e Bay (1975) e, 

especificamente IP menor ou igual a 1, segundo o índice proposto por Silness e Löe 

(1964), nos dentes a serem tratados. Nos casos em que a média foi superior a este 

valor, foram aumentadas as sessões de reforço de instrução de higiene bucal e 

avaliação do controle de placa até sua redução para valor aceitável. 

Após a reavaliação, os indivíduos foram então submetidos a cirurgia para 

regeneração dos defeitos ósseos periodontais, sendo as mensurações realizadas 

imediatamente antes da cirurgia (período T0). Novas mensurações clínicas foram 

realizadas após 3, 6, 9 e 12 meses do procedimento cirúrgico regenerativo, períodos 

denominados de T3, T6, T9 e T12 respectivamente. Novas radiografias padronizadas 

foram realizadas após 6 e 12 meses do procedimento cirúrgico, para avaliação da 

formação óssea, por meio da verificação do nível ósseo, presença de crista óssea e 

lâmina dura, como forma de comprovação do sucesso do tratamento clínico 

(CORTELLINI; TONETTI, 2000). 

 

 

4.7. Padronização radiográfica 

 

Para possibilitar as comparações das imagens, as tomadas radiográficas 

foram padronizadas, utilizando para isso radiografias digitais, adquiridas na clínica 3 
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(clínica de radiologia) da FOB/USP, realizadas com posicionadores adequados, 

padronizadas e individualizadas com registros oclusais feitos em resina acrílica do tipo 

Duralay (Reliance Dental Mfg., Co., USA) nos dentes selecionados para análise das 

medidas estabelecidas. Durante a confecção, os dentes foram vaselinados e a resina 

foi manipulada seguindo as instruções do fabricante. 

Para cada área radiografada foi utilizado um posicionador individualizado 

do tipo XCP (Rinn Manufacturing Co) adaptado ao sistema XCP (radiografia periapical 

tomada pela técnica do paralelismo – cone longo), previamente confeccionado em 

resina acrílica incolor quimicamente ativada (Jet®, Artigos Odontológicos Clássico 

LTDA, São Paulo, SP, Brasil) duplicando o posicionador original. O aparelho utilizado 

para as aquisições das radiografias sempre foi o mesmo (Modelo: SPECTRO 70 kVp 

/ 10mA / Distância focal: 40 cm / Especificações: 127V, 10A, 60Hz) com tempo de 

exposição padronizado em 0,7 segundos. Os sensores eletrônicos (placas de fósforo 

– sistema digital indireto) com as imagens latentes foram lidas sempre no mesmo 

scanner (VISTASCAN, DÜRR DENTAL, com tecnologia de leitura PCS – Photon 

Collecting System). Todas as imagens foram armazenadas no formato jpeg. 

Sempre após a sua utilização clínica, os registros oclusais devidamente 

identificados com o nome do participante da pesquisa foram acondicionados em pote 

plástico individual, preenchido com água para manter a estabilidade da resina. Foi 

adicionado hipoclorito de sódio à água para impedir a proliferação bacteriana. 

 

 

4.8. Análise dos parâmetros clínicos periodontais 

 

Todos os parâmetros foram avaliados por um único operador (APSP), 

previamente treinado e calibrado, utilizando: Índice de Placa (IP) (SILNESS; LÖE, 

1964), Índice Gengival (IG) (LÖE, 1967), medidas clínicas de profundidade de 

sondagem (PS), recessão gengival (RG), nível de inserção clínico (NIC), nível de 

inserção relativo (NIR) e quantidade/largura da mucosa ceratinizada (MC) dos dentes 

incluídos sendo tomadas tais medidas na mesial ou distal da face vestibular, de acordo 

com o sítio que apresentava o defeito ósseo incluído no estudo. 
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O detalhamento dos índices e parâmetros utilizados para registro está 

descrito a seguir: 

 

4.8.1. Índice de Placa (IP) (SILNESS; LÖE, 1964) 

 

Para determinação desse índice foi utilizada uma sonda exploradora nº 5, 

avaliando as faces mesial e/ou distal dos dentes incluídos no estudo, de acordo com 

cada sítio, com os seguintes escores: 

0 - Ausência de placa bacteriana; 

1 - Película de placa bacteriana próxima ao sulco gengival, reconhecida 

apenas com a solução evidenciadora ou observada passando a sonda ao redor da 

superfície marginal do dente;  

2 - Acúmulo moderado de placa bacteriana dentro da bolsa periodontal ou 

na margem gengival, vista a olho nu; 

3 - Acúmulo abundante de matéria mole dentro da bolsa periodontal e 

próximo à margem gengival. 

 

Para determinar a presença ou ausência de placa de todos os dentes dos 

indivíduos foi utilizado o índice proposto por Ainamo e Bay (1975), segundo o qual a 

presença de placa nas faces vestibular, lingual, mesial e distal foi registrada como 1 e 

a ausência como 0. Este índice serviu para avaliar a eficiência de cada indivíduo no 

controle de placa bacteriana, estabelecendo-se como aceitável uma média menor que 

20%, na medida da boca toda (como já descrito anteriormente). 

 

4.8.2. Índice Gengival (IG) (LÖE, 1967) 

 

Foi verificado nas faces mesial e/ou distal dos dentes incluídos no estudo, 

de acordo com cada sítio incluído, de acordo com os seguintes escores: 

0 - Gengiva normal; 

1 - Inflamação leve: ligeira alteração na cor e edema leve, sem 

sangramento à sondagem;  

2 - Inflamação moderada: vermelhidão, edema e tecido gengival brilhante, 

com sangramento à sondagem; 
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3 - Inflamação severa: vermelhidão marcante e edema, ulceração, 

tendência ao sangramento espontâneo. 

 

4.8.3. Profundidade de Sondagem (PS) 

  

Distância em milímetros da margem gengival ao fundo do sulco 

gengival/bolsa periodontal nos sítios mésio-vestibular, vestibular, disto-vestibular, 

mesiolingual, lingual e distolingual de todos os dentes. A profundidade de sondagem 

foi mensurada com uma sonda periodontal milimetrada do tipo PCPUNC-15 (Hu-

Friedy Manufacturing Company, Inc., Chicago/IL-USA) com diâmetro da ponta de 0,5 

mm. Para fins de análises estatísticas, foram utilizados os valores coletados apenas 

das faces mesial e/ou distal dos dentes incluídos no estudo, de acordo com cada sítio. 

 

4.8.4. Recessão Gengival (RG) 

 

Distância em milímetros da junção cemento-esmalte (JCE) à margem 

gengival em três pontos na face vestibular (mesial, centro e distal) e três pontos na 

face lingual (mesial, centro e distal) de todos os dentes. Para fins de análises 

estatísticas, foram utilizados os valores coletados apenas dos pontos mesial e/ou 

distal da face vestibular dos dentes incluídos no estudo, de acordo com cada sítio. 

 

4.8.5. Nível de Inserção Clínico (NIC) 

 

Medida em milímetros da profundidade clínica de sondagem somada à 

medida da recessão gengival (NIC = PS + RG). 

 

4.8.6. Nível de Inserção Relativo (NIR) 

 

O nível de inserção relativo teve como referência fixa uma placa oclusal 

(guia) e o fundo do sulco gengival/bolsa periodontal. Para obtenção das medidas, 

inicialmente foi realizada moldagem parcial com hidrocolóide irreversível (Alginato) e 

foram confeccionados modelos em gesso pedra, os quais foram utilizados para a 
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confecção de uma placa oclusal (guia) em resina acrílica estendendo-se um dente 

para mesial e um dente para distal do dente incluído na amostra, adaptado do trabalho 

de Souza (2017). Foi confeccionado um sulco vertical de referência fixo em cada guia 

correspondendo à região onde seria realizado o enxerto ósseo. Cada placa oclusal foi 

ajustada intrabucalmente para confirmar a localização do ponto de referência.  

O sulco vertical na placa oclusal serviu como guia para a localização e 

angulação da sonda periodontal milimetrada, permitindo a padronização do 

posicionamento, assim como a superfície inferior da placa serviu como referência para 

as mensurações, padronizando as medidas do NIR utilizadas neste estudo. 

A medida NIR correspondente a distância da borda inferior da placa até o 

fundo de sulco gengival ou da bolsa periodontal (dos dentes selecionados para o 

estudo) foi determinada em milímetros por meio da utilização de uma sonda 

periodontal milimetrada do tipo PCPUNC-15 (Hu-Friedy Manufacturing Company, Inc., 

Chicago/IL-USA) com diâmetro da ponta de 0,5 mm. Medidas intermediárias eram 

arredondadas para o milímetro mais próximo. 

Cada participante da pesquisa teve sua placa oclusal individualizada e esta 

foi utilizada em todo o transcorrer da pesquisa nos períodos de obtenção das medidas. 

Após cada utilização clínica, cada placa oclusal era acondicionada individualmente, 

em embalagem identificada e preenchida com água e hipoclorito de sódio a fim de 

manter a estabilidade da resina acrílica e impedir o crescimento de culturas de 

microrganismos. 

 

4.8.7. Quantidade/Largura da Mucosa Ceratinizada (MC) 

 

A faixa de mucosa ceratinizada (quantidade/largura) foi medida após a 

determinação da linha mucogengival (BHATIA et al., 2015) e expressa em milímetros, 

correspondendo a distância da margem gengival à linha da junção mucogengival, 

medida dos pontos mesial e/ou distal da face vestibular dos dentes incluídos no estudo 

com auxílio de uma sonda periodontal milimetrada PCPUNC-15 (Hu-Friedy 

Manufacturing Company, Inc., Chicago/IL-USA). 
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4.9. Análise das imagens radiográficas pelo programa ImageJ 

 

Os critérios de medida para as análises das imagens radiográficas digitais 

foram padronizados a partir de referências anatômicas pré-estabelecidas. Inicialmente 

foram identificadas as seguintes referências anatômicas: junção cemento-esmalte 

(JCE), ápice radicular, crista óssea alveolar (CA) e fundo do defeito periodontal 

(identificado como sendo a posição mais coronal ao longo da superfície radicular onde 

se observa normalidade do espaço do ligamento periodontal) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Referências anatômicas  

 

Se a JCE não pudesse ser identificada devido a presença de algum 

material restaurador, a margem apical deste foi considerado como ponto fixo de 

referência. Tais parâmetros e medições lineares foram baseadas no trabalho de 

Zangrando (2010). Em seguida, as seguintes distâncias lineares puderam ser obtidas: 

• Medida da junção cemento-esmalte até o ápice radicular (JCE_Ápice) 

(Figura 3); 

• Medida da junção cemento-esmalte até o início do defeito periodontal 

(crista óssea alveolar) (JCE_CA) (Figura 3); 

• Medida da junção cemento-esmalte até o final do defeito periodontal 

(JCE_Fundo) (Figura 3); 
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• Medida do ângulo do defeito (ângulo formado entre a superfície radicular 

e o defeito periodontal, tomando como referências as seguintes referências 

anatômicas: JCE, final do defeito ósseo e crista óssea alveolar) (Figura 4). 

 

 

Figura 3 - Medidas lineares JCE_Ápice, JCE_CA e JCE_Fundo  

 

 

 

Figura 4 – Medida do ângulo do defeito, baseada nas linhas JCE-Fundo e CA-Fundo  

 

Todas as radiografias foram analisadas utilizando o software de análise de 

imagens ImageJ (NIH, USA), a fim de determinar as medidas lineares mencionadas 
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anteriormente e também comparar a densidade óssea. Previamente às mensurações, 

as imagens foram devidamente calibradas em escala pré-definida, em milímetros, de 

acordo com as dimensões da película digital utilizada para aquisição das imagens. As 

radiografias do baseline foram importadas para o programa e as áreas a serem 

analisadas foram determinadas individualmente para cada defeito ósseo. 

 

 

Figura 5 – Determinação do polígono circundando o defeito ósseo na radiografia inicial utilizado para 

avaliação da densidade óssea radiográfica  

 

Para avaliar a densidade óssea foram padronizados polígonos que 

circundavam cada defeito (Figura 5), sendo a quantidade de pixels estabelecida na 

imagem inicial (radiografia do baseline) utilizada como padrão para a mensuração nas 

radiografias tomadas em tempos posteriores (T6 e T12). Em seguida, através do 

histograma, foi obtido o delta E que serviu como parâmetro de comparação entre os 

grupos e intra-grupo. Essa avaliação não foi realizada em períodos anteriores por ser 

considerado precoce para observação de mineralização óssea e determinação de 

sucesso da terapia. 

Para auxiliar na identificação das referências anatômicas foram utilizados 

ajustes de imagem como brilho e contraste, entretanto as mensurações só foram 

obtidas das imagens originais. As medidas foram realizadas por um único examinador 

(APSP) previamente treinado e calibrado para os parâmetros avaliados. 
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4.10. Avaliação da influência da mastigação e métodos de higienização no 

resultado do tratamento 

 

Adicionalmente, como forma de resultados centrados nos pacientes, foram 

realizados questionamentos sobre preferência pelo lado da mastigação (lado teste ou 

controle) e métodos complementares utilizados pelos pacientes para higienização 

interproximal das regiões operadas, como uso ou não de palito e escova interdental. 

Tais fatores foram pesquisados a fim de verificar possíveis influências no resultado 

dos tratamentos. 

 

 

4.11. Procedimento cirúrgico para regeneração periodontal dos defeitos infra-

ósseos 

 

Após a conclusão da terapia periodontal inicial, a amostra foi submetida à 

fase cirúrgica, escolhendo-se aleatoriamente pelo programa Excel 2016 (Microsoft® 

Corporation, Redmont, WA, EUA), em cada indivíduo, entre os defeitos selecionados, 

um como teste e outro como controle. 

A antissepsia intra bucal foi realizada com bochecho de gluconato de 

clorexidina 0,12% por 60 segundos e extra bucal com digluconato de clorexidina a 

0,2% em gel. Os pacientes eram cobertos com campos cirúrgicos estéreis, sendo 

todos os procedimentos realizados de forma a manter a cadeia asséptica. Os 

pacientes foram anestesiados utilizando anestésico tópico gel Benzocaína 200 mg/g 

(Benzotop – Nova DFL, Rio de Janeiro/RJ, Brasil), seguido por anestesia local por 

bloqueio do nervo alveolar inferior (anestesia troncular)  com cloridrato de articaína 

4% e epinefrina 1:100.000 (Articaine 100, Nova DFL, Rio de Janeiro/RJ, Brasil). 

Seguiu-se a incisão intra-sulcular, realizada com lâmina de bisturi nº 15c (Swann-

Morton, Owlerton Green, Reino Unido), tanto na face vestibular como na face lingual, 

envolvendo o dente a receber o enxerto e, pelo menos, os dentes adjacentes ao 

defeito ósseo (um dente mesial e um dente distal). Em seguida era realizada também 

uma incisão relaxante até atingir o periósteo na mesial, estendendo-se além da junção 

muco-gengival, a fim de ampliar a área de visualização óssea. A partir destas incisões, 
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um retalho de espessura total era elevado com uso de descolador de Molt 2-4 para 

exposição do defeito ósseo e da tábua óssea vestibular, da qual era raspado e 

coletado osso autógeno de uma área periférica ao defeito. 

Após rebatido o retalho, eram realizados raspagem e alisamento radicular 

com curetas específicas de Gracey nos 7-8 / 11-12 / 13-14 (Hu-Friedy Manufacturing 

Company, Inc., Chicago/IL-USA) e raspagem dos defeitos ósseos com curetas de 

Goldman Fox para remoção do tecido de granulação e debridamento ósseo. A área 

cirúrgica recebia abundante irrigação com solução salina durante esses 

procedimentos. A superfície radicular foi tratada quimicamente com condicionamento 

por ácido cítrico gel pH 1 a 50% associado a tetraciclina 10% (Disciplina de 

Bioquímica-FOB/USP) durante 90 segundos, sendo então lavada abundantemente 

com solução salina fisiológica. 

Durante o procedimento cirúrgico era realizada medida do componente 

infra-ósseo do defeito com sonda periodontal milimetrada, tomando-se como 

referência a distância entre a crista óssea e o fundo do defeito, além da medida da 

distância da JCE até a crista óssea e da JCE até o fundo do defeito. Era registrado, 

ainda, o número de paredes de cada defeito. 

A cortical óssea do defeito era perfurada com sonda exploradora nº 5, a fim 

de aumentar a vascularização e, consequentemente, o aporte sanguíneo para o 

enxerto. Os defeitos dos sítios testes e controles eram, então, preenchidos com seus 

respectivos enxertos ósseos. Para isso, o osso cortical da tábua vestibular adjacente 

ao defeito era coletado com cinzel Rhodes. Nos sítios teste, o material coletado era 

imediatamente desmineralizado por submersão em ácido cítrico pH 1 a 10% por 30 

segundos (REZENDE et al., 2015) dentro de uma cuba metálica. Após transcorrido o 

tempo de desmineralização, o enxerto ósseo era lavado abundantemente com soro 

fisiológico estéril e o excesso de solução era cuidadosamente aspirada antes de ser 

transferido para o defeito infra-ósseo. Nos sítios controle, o material coletado era 

imediatamente transferido para o defeito infra-ósseo. Após o preenchimento dos 

defeitos até o nível da crista óssea, os tecidos moles foram reposicionados na altura 

da junção cemento-esmalte e suturados em colchoeiro vertical externa na região do 

enxerto, com suturas simples nas demais papilas e na região da incisão relaxante, 

com fio de sutura de nylon 5-0 (Johnson Ethicon, São José dos Campos/SP, Brasil). 
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Os participantes da pesquisa receberam orientações quanto aos cuidados 

pós-operatórios e prescrição de antibiótico (amoxicilina 500mg a cada 8 horas por 7 

dias), dose de ataque de anti-inflamatório (nimesulida 100mg, sendo 2 comprimidos a 

cada 12 horas nos dois primeiros dias, seguidos de 1 comprimido a cada 12 horas por 

mais 3 dias) e colutório (bochechos suaves com 10ml de gluconato de clorexidina 

0,12% durante 1 minuto, a cada 12 horas, por 14 dias). As suturas foram removidas 

duas semanas após a cirurgia. 

Os controles das áreas operadas foram realizados nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª 

semanas pós-cirúrgicas. Em cada consulta, era feita inspeção visual cuidadosa 

dessas áreas, observando a cicatrização tecidual, além de um controle de placa 

rigoroso nesse período. Sendo observada a presença de placa bacteriana (perceptível 

a olho nu, ou ao passar a sonda exploradora na superfície dentária), esta era removida 

de forma cuidadosa com raspagem supra gengival, utilizando curetas específicas de 

Gracey (Hu-Friedy Manufacturing Company, Inc., Chicago/IL-USA) e, na sequência, 

as superfícies dentárias recebiam polimento com escova Robson e pasta profilática 

de granulação fina (sempre supra gengival); além de instruções e reforço de higiene 

oral. Após a 6ª semana, as consultas de retorno para controle profissional de placa 

bacteriana (terapia de manutenção periodontal) eram feitas mensalmente até se 

completarem três meses. Depois trimestralmente até se completarem 12 meses. 

Nenhum efeito adverso ou complicação pós-operatória foi observado. Aos três, seis, 

nove e doze meses, foram realizadas as medidas dos parâmetros clínicos nos sítios 

testes e controle (exceto aferição da profundidade de sondagem, bem como índice 

gengival e níveis de inserção clínico e relativo aos 3 meses, uma vez que tais 

mensurações são diretamente dependente da sondagem e ser considerado um 

período muito precoce para tal aferição). Radiografias periapicais padronizadas foram 

realizadas dentro dos mesmos critérios empregados na medida inicial, nos períodos 

de 6 e 12 meses após a cirurgia. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados 

pelo mesmo operador.  
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4.12. Forma de análise dos resultados 

 

4.12.1. Análise estatística 

 

Todos os resultados obtidos foram tabulados no programa Excel 2016 

(Microsoft® Corporation, Redmont, WA, EUA) para serem analisados por meio do 

programa Statistica 7.0 for Windows (StatSoft. Inc.; Tulsa, OK, EUA). Foram 

analisadas as diferenças intra-grupos e inter-grupos, assim como as alterações entre 

os períodos experimentais (baseline, T0, T3, T6, T9 e T12). Em todos os testes 

estatísticos foi adotado nível de significância de 5% (valores de p < 0,05 foram 

considerados como indicativo de significância). 

A variáveis quantitativas foram registradas através de médias e desvios-

padrões e, em seguida, a normalidade dos dados foi verificada através do método 

Kolmogorov-Smirnov. Para as variáveis medidas em escore foram empregadas a 

média, a mediana, o 1º quartil e o 3º quartil. 

Para as comparações foram utilizados os seguintes testes: 

• Teste “t” pareado para variáveis quantitativas inter-grupos; 

• Teste não paramétrico de Wilcoxon para variáveis quantitativas não 

normais e variáveis qualitativas inter-grupos; 

• Análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas para variáveis 

quantitativas intra-grupos, nos diferentes tempos de avaliação; 

• Teste de Tukey para comparações individuais nos diferentes períodos 

do estudo, quando o resultado da análise de variância foi estatisticamente significante; 

• Teste não paramétrico de Friedman para variáveis quantitativas não 

normais e variáveis qualitativas intra-grupos; 

• Teste de correlação para verificar a influência da quantidade de mucosa 

ceratinizada sobre o efeito do tratamento regenerativo; 

• Teste “t” de Student para grupos independentes a fim de verificar a 

influência de outros fatores no resultado dos tratamentos, tais como uso ou não de 

escova interdental na região operada, uso ou não de palito na região operada, 

mastigação preferencial do lado teste ou controle e faixa de mucosa ceratinizada 

presente. 
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A exatidão das observações de dados coletados, bem como a eficiência do 

método utilizado são os principais elementos para o sucesso de uma pesquisa. Por 

isso, o trabalho deve apresentar uma descrição completa e cronológica da 

metodologia utilizada, permitindo a compreensão e interpretação dos resultados, 

assim como também a reprodução do estudo ou a utilização do método por outros 

pesquisadores. 
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5 RESULTADOS 

 

Foram avaliados inicialmente 391 pacientes, dos quais apenas 14 foram 

selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão deste trabalho. Dos 

377 pacientes excluídos, os principais motivos foram: não apresentarem pelo menos 

um par de defeitos infra-ósseos (identificados durante as radiografias iniciais ou 

mesmo no momento cirúrgico) ou apresentarem alterações sistêmicas que os 

enquadrassem nos critérios de exclusão (diabetes e/ou hipertensão não controladas) 

ou ainda serem fumantes. 

Portanto, foram incluídos no estudo e tratados 14 pacientes (oito homens e 

seis mulheres) com idade entre 28 e 70 anos (41,07 ± 12,03 anos). Por se tratar de 

um estudo de boca dividida, a amostra seria composta por 28 defeitos periodontais 

(se cada indivíduo apresentasse apenas dois sítios a serem incluídos). Entretanto, 

três dos pacientes avaliados apresentavam quatro sítios a serem incluídos, o que 

resultou em uma amostra final composta por 17 sítios em cada grupo (GC = 17 e GT 

= 17). Na tabela 1 estão descritas as características gerais dos pacientes incluídos 

nos dois grupos, de acordo com a idade, gênero e número de sítios avaliados. 

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra por idade (média ± desvio padrão) e gênero. 

Grupos Idade (anos) Gênero Número de sítios 

avaliados Masculino (%) Feminino (%) 

Teste 

(sítios) 

- 8 (23,53%) 9 (26,47%) 17 (50%) 

Controle 

(sítios) 

- 8 (23,53%) 9 (26,47%) 17 (50%) 

Geral 

(sítios) 

- 16 (47,06%) 18 (52,94%) 34 (100%) 

Geral 

(indivíduos) 

41,07 ± 12,03 8 (57,14%) 6 (42,86%) 14 (100%) 

 

No Gráfico 1 estão descritos os tipos de defeitos periodontais tratados em 

ambos os grupos. 
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Gráfico 1 – Tipos de defeitos periodontais em cada um dos grupos experimentais do estudo, 

identificados no T0 (n = 17 para cada grupo). 

 

 

Para realização da análise estatística dos tipos de defeitos periodontais 

incluídos no estudo, foi considerada a variável “tipo de defeito” como qualitativa 

ordinal. Assim, defeitos de 2 paredes eram representados pelo valor 1, defeitos 

combinados de 2 e 3 paredes eram representados pelo valor 2 e defeitos de 3 paredes 

eram representados pelo valor 3. Após a realização do teste não paramétrico de 

Wilcoxon para comparação entre os grupos o resultado de p obtido foi de 0,043115, 

mostrando diferença entre os grupos no início do estudo (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Estatística descritiva para o tipo de defeito periodontal alocado em cada grupo do estudo. 

 Média Mediana 1º quartil 3º quartil 

GC 1,6 ± 0,8* 1 1 2 

GT 2 ± 0,7* 2 2 2 

Análise inter-grupos - teste não paramétrico de Wilcoxon / *p<0,05 para grupos. 

  

Durante todo o estudo, foram realizadas mensurações clínicas que 

avaliaram a qualidade de saúde e estabilidade dos tecidos moles periodontais nos 

sítios tratados. Todos os valores obtidos foram tabelados para as análises estatísticas, 

assim como as medidas obtidas por meio das imagens radiográficas. Para os índices 
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medidos em escore foram empregados os valores de média, mediana, 1º quartil e 3º 

quartil. Para as variáveis quantitativas foram descritos os valores de médias e desvios-

padrões e em seguida a normalidade dos dados foi verificada por meio do método 

Kolmogorov-Smirnov. A estatística descritiva de todos os dados coletados durante os 

períodos de avaliação do estudo nos sítios tratados pode ser observada nas tabelas 

3, 4 e 5 a seguir. 

 

Tabela 3 - Estatística descritiva para variáveis medidas em escore de ambos os grupos. 

   Média Mediana 1º quartil 3º quartil 

GC 

IP 

Baseline 1,2 1 1 1 

T0 0,5 1 0 1 

T3 0,8 1 1 1 

T6 0,9 1 1 1 

T9 0,9 1 1 1 

T12 0,9 1 1 1 

IG 

Baseline 2 2 2 2 

T0 1,9 2 2 2 

T6 1,4 2 1 2 

T9 1,2 1 1 2 

T12 1,5 2 1 2 

GT 

IP 

Baseline 1,2 1 1 1 

T0 0,6 1 0 1 

T3 0,9 1 1 1 

T6 0,8 1 1 1 

T9 0,8 1 0 1 

T12 0,7 1 0 1 

IG 

Baseline 1,8 2 2 2 

T0 1,7 2 2 2 

T6 1,5 2 1 2 

T9 1,1 1 0 2 

T12 1,5 2 1 2 

Grupo controle (GC), grupo teste (GT), índice de placa (IP), índice gengival (IG), primeiro contato com 

os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 3 meses após a cirurgia (T3), 6 meses após a 

cirurgia (T6), 9 meses após a cirurgia (T9), 12 meses após a cirurgia (T12). 
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Tabela 4 - Estatística descritiva para variáveis clínicas quantitativas de ambos os grupos. 

  Média (mm) ± desvio-padrão (mm) 

  Baseline T0 T3 T6 T9 T12 

GC 

PS 7,2±1,25* 6,6 ± 1,42 - 3,4 ± 0,86 3,5 ± 0,87 3,4 ± 0,94 

 
RG 0,1±0,24* 0,8±1,09* 0,8 ± 0,97 0,8 ± 1,07 0,8±1,01* 0,8±1,03* 

NIC 7,3±1,31* 7,4 ± 1,37 - 4,2 ± 1,29 4,3 ± 1,36 4,2 ± 1,29 

NIR - 11,7 ± 2,05 - 8,9 ± 2,09 8,6 ± 1,54 8,6 ± 1,54 

MC 3,9±1,2* 3,9±1,2* 3,7 ± 1,26 3,8±1,19* 3,8±1,19* 3,8±1,19* 

GT 

PS 7,1±1,17* 6,8 ± 1,3 - 3,5 ± 0,94 3,9 ± 0,99 3,6 ± 1,22 

RG 0,2±0,66* 0,8±1,01* 1 ± 1,27 0,9 ± 1,14 0,9 ± 1,09 0,9 ± 1,11 

NIC 7,4 ± 1,32 7,5 ± 1,18 - 4,5 ± 1,62 4,8 ± 1,59 4,5 ± 1,94 

NIR - 11,8 ± 1,86 - 8,7 ± 2,28 8,8 ± 2,48 8,9 ± 2,57 

MC 3,7 ± 1,4 3,6 ± 1,37 3,6 ± 1,42 3,6 ± 1,37 3,6 ± 1,37 3,6 ± 1,37 

Grupo controle (GC), grupo teste (GT), profundidade de sondagem (PS), recessão gengival (RG), nível 

de inserção clínico (NIC), nível de inserção relativo (NIR), quantidade/largura da mucosa ceratinizada 

(MC), primeiro contato com os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 3 meses após a 

cirurgia (T3), 6 meses após a cirurgia (T6), 9 meses após a cirurgia (T9), 12 meses após a cirurgia (T12). 

*variáveis não normais (teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov). 
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Tabela 5 - Estatística descritiva para variáveis quantitativas obtidas através das imagens radiográficas 

de ambos os grupos. Apenas os valores descritos para o período T0 foram obtidos clinicamente no 

momento da cirurgia. 

  Média ± desvio-padrão 

  Baseline T0 T6 T12 

GC 

JCE_Ápice (mm) 15,4 ± 1,67 - 15,4 ± 1,67 15,4 ± 1,67 

JCE_CA (mm) 3,4 ± 1,33 3,9 ± 

1,65 

3,6±1,66* 3,6 ± 1,65 

JCE_Fundo (mm) 6,6 ± 2,09 7,1 ± 

2,38 

4,4 ± 1,82 4,1 ± 1,89 

CA_Fundo (mm) 3,2 ± 1,09 3,2 ± 

1,51 

0,9 ± 1,17 0,5±1,12* 

Ângulo (graus) 38,4° ± 14° - 66,9°±27,64° 72,2°±26,8°* 

Densidade óssea 

(pixels) 

70045,9 

±22995,77 

- 85527,7 ±23288,51 108788,5 

±24050,34 

GT 

JCE_Ápice (mm) 15,2 ± 1,92 - 15,2 ± 1,92 15,2 ± 1,92 

JCE_CA (mm) 3,4 ± 1,22 4,1 ± 

1,83 

3,8 ± 1,13 3,8 ± 1,15 

JCE_Fundo (mm) 6,9 ± 1,58 7,4 ± 

1,77 

4,6 ± 1,66 4,2 ± 1,3 

CA_Fundo (mm) 2,8 ± 0,9 3,3 ± 

1,16 

0,8 ± 0,88 0,4±0,71* 

Ângulo (graus) 36,1°±11,13° - 68,1°±20,73° 80,5°±19,98°* 

Densidade óssea 

(pixels) 

70812,9 

±24726,75 

- 90409,8 ±20708,25 117063,6 

±21201,61 

Grupo controle (GC), grupo teste (GT), medida da junção cemento-esmalte até o ápice radicular 

(JCE_Ápice), medida da junção cemento-esmalte até o início do defeito periodontal/crista alveolar 

(JCE_CA), medida da junção cemento-esmalte até o final do defeito periodontal (JCE_Fundo), medida 

da crista alveolar/início do defeito periodontal até o final do defeito periodontal (CA_Fundo), medida 

do ângulo do defeito (Ângulo) e medida quantitativa da densidade óssea na região do defeito 

periodontal (Densidade óssea), primeiro contato com os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia 

(T0), 6 meses após a cirurgia (T6), 12 meses após a cirurgia (T12). *variáveis não normais (teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov). 

 

Após realização dos testes estatísticos, foi possível observar as diferenças 

existentes intra e inter-grupos. Para as variáveis qualitativas IP e IG, os resultados 

dos testes não paramétricos de Friedman e Wilcoxon estão apresentados na tabela 

6. A porcentagem de placa e sangramento em cada sítio do estudo foi calculada de 

acordo com a presença ou não de placa ou sangramento em cada sítio.  
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Tabela 6 – Porcentagem de sítios com placa e sangramento gengival investigados nos sítios tratados 

em todos os períodos do estudo nos grupos experimentais. 

  Baseline T0 T3 T6 T9 T12 

IP GC 100%a 52,9%b 76,5%ab 82,4%a 82,4%a 82,4%a 

GT 100%ac 52,9%bd 82,4%acd 76,5%abcd 70,6%bcd 70,6%bcd 

IG GC 100%a 88,2%ab - 52,9%b 47,1%bc 52,9%b 

GT 82,4%a 82,4%a - 64,7%ab 35,3%b 64,7%ab 

Índice de placa (IP), índice gengival (IG), grupo controle (GC), grupo teste (GT), primeiro contato com 

os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 3 meses após a cirurgia (T3), 6 meses após a 

cirurgia (T6), 9 meses após a cirurgia (T9), 12 meses após a cirurgia (T12). Análise inter-grupos - teste 

não paramétrico de Wilcoxon / Análise intra-grupo - teste não paramétrico de Friedman e de Wilcoxon 

/ Letras minúsculas diferentes = p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para grupos 

(não houve diferença entre grupos). 

 

 

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os grupos 

em nenhum dos períodos experimentais para os parâmetros IP e IG. Entretanto, em 

ambos os grupos foi observada redução significativa do IP do Baseline para o 

momento da cirurgia, como resultado da terapia inicial periodontal. Tal resultado não 

se manteve com o passar do tempo, observando-se variações ora para mais, ora para 

menos na porcentagem de sítios com placa. Já para o IG, houve redução dos sítios 

que apresentavam sangramento, em ambos os grupos, após a intervenção cirúrgica 

nos períodos T6 e T9, porém com aumento no período final de avaliação (T12). O 

detalhamento do IP e do IG em porcentagens para cada escore está descrito nos 

Gráficos 2 e 3, respectivamente. 
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Gráfico 2 – Porcentagem de sítios que apresentaram placa para cada escore no exame inicial 

(Baseline), no momento da cirurgia (T0) e após 3 (T3), 6 (T6), 9 (T9) e 12 (T12) meses, em ambos os 

grupos experimentais do estudo. 

 

 

Gráfico 3 – Porcentagem de sítios para cada escore do índice gengival no exame inicial (Baseline), no 

momento da cirurgia (T0) e após 6 (T6), 9 (T9) e 12 (T12) meses, em ambos os grupos experimentais do 

estudo. 
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A tabela 7 apresenta os resultados das análises inter-grupos para as 

variáveis quantitativas PS, RG, NIC, NIR e MC, através do teste “t” pareado (para 

variáveis normais) e do teste não paramétrico de Wilcoxon (para variáveis não 

normais) e também das análises intra-grupo para as mesmas variáveis através da 

análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas seguido do teste de Tukey (para 

variáveis normais) e do teste não paramétrico de Friedman seguido do teste de 

Wilcoxon (para variáveis não normais). 

 

Tabela 7 – Média, desvio padrão (em mm) e comparação dos grupos experimentais em relação aos parâmetros 

clínicos quantitativos. 

  Média ± desvio-padrão  

  Baseline T0 T3 T6 T9 T12 Δ 

PS GC 7,2±1,25a 6,6±1,42a - 3,4±0,86b 3,5±0,87b 3,4±0,94b 

 

-3,18±1,47 

GT 7,1±1,17a 6,8±1,3a - 3,5±0,94b 3,9±0,99b 3,6±1,22b -3,12±1,87 

RG GC 0,1±0,24a 0,8±1,09b 0,8±0,97b 0,8±1,07b 0,8±1,01b 0,8±1,03b -0,00±0,71 

GT 0,2±0,66a 0,8±1,01b 1±1,27b 0,9±1,14b 0,9±1,09b 0,9±1,11b 0,06±0,56 

NIC GC 7,3±1,31a 7,4±1,37a - 4,2±1,29b 4,3±1,36b 4,2±1,29b -3,18±1,24 

GT 7,4±1,32a 7,5±1,18a - 4,5±1,62b 4,8±1,59b 4,5±1,94b -2,94±1,75 

NIR GC - 11,7±2,05a - 8,9±2,09b 8,6±1,54b 8,6±1,54b -3,06±1,34 

GT - 11,8±1,86a - 8,7±2,28b 8,8±2,48b 8,9±2,57b -2,88±1,83 

MC GC 3,9±1,2a 3,9±1,2a 3,7±1,26a 3,8±1,19a 3,8±1,19a 3,8±1,19a -0,12±0,49 

GT 3,7±1,4a 3,6±1,37a 3,6±1,42a 3,6±1,37a 3,6±1,37a 3,6±1,37a 0,00±0,00 

Profundidade de sondagem (PS), recessão gengival (RG), nível de inserção clínico (NIC), nível de inserção relativo 

(NIR), quantidade/largura da mucosa ceratinizada (MC), grupo controle (GC), grupo teste (GT), primeiro contato com 

os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 3 meses após a cirurgia (T3), 6 meses após a cirurgia (T6), 9 

meses após a cirurgia (T9), 12 meses após a cirurgia (T12), diferença entre T12 e T0 (Δ). Análise inter-grupos - teste “t” 

pareado e teste não paramétrico de Wilcoxon / Análise intra-grupo – análise de variância (ANOVA) de medidas 

repetidas seguido do teste de Tukey e teste não paramétrico de Friedman seguido do teste de Wilcoxon / Letras 

minúsculas diferentes = p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para grupos (não houve diferença 

entre grupos). 
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Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os grupos 

teste e controle em nenhum dos parâmetros descritos na tabela 7 nos diferentes 

períodos experimentais do estudo. Em relação às análises intra-grupos, foi observada 

redução significativa nos parâmetros PS, NIC e NIR do período T0 para os períodos 

posteriores (T6, T9 e T12) que se manteve sem alterações significativas ao longo do 

tempo, como resultado do procedimento cirúrgico regenerativo realizado em ambos 

os grupos. A RG aumentou significativamente após o período inicial (Baseline) onde 

foi realizada raspagem, mas se manteve sem alterações ao longo dos demais 

períodos experimentais em ambos os grupos. Já para as medidas de largura da MC, 

não houve diferenças intra-grupos nos tempos de avaliações do estudo. 

 

Para as variáveis quantitativas obtidas por meio das imagens radiográficas, 

os resultados dos testes estatísticos estão apresentados na tabela 8. Não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos experimentais. Porém ambos os 

grupos apresentaram resultados favoráveis após o tratamento periodontal 

regenerativo, com diminuição significativa nas medidas que representam o 

preenchimento ósseo alcançado. 
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Tabela 8 – Média, desvio padrão (em mm) e comparação dos grupos experimentais em relação às medidas radiográficas. 

Apenas os valores de T0 foram obtidos clinicamente. 

  Média ± desvio-padrão  

  Baseline T0 T6 T12 Δ 

JCE_Ápice 

(mm) 

GC 15,4±1,67a - 15,4±1,67a 15,4±1,67a 0,00±0,00 

GT 15,2±1,92a - 15,2±1,92a 15,2±1,92a 0,00±0,00 

JCE_CA (mm) GC 3,4±1,33a 3,9±1,65a 3,6±1,66a 3,6±1,65a 0,26±0,56 

GT 3,4±1,22a 4,1±1,83a 3,8±1,13a 3,8±1,15a 0,41±0,62 

JCE_Fundo 

(mm) 

GC 6,6±2,09a 7,1±2,38a 4,4±1,82b 4,1±1,89b -2,44±0,75 

GT 6,9±1,58a 7,4±1,77a 4,6±1,66b 4,2±1,3b -2,65±1,32 

CA_Fundo 

(mm) 

GC 3,2±1,09a 3,2±1,51a 0,9±1,17b 0,5±1,12b -2,65±0,95 

GT 2,8±0,9a 3,3±1,16a 0,8±0,88b 0,4±0,71b -2,35±1,17 

Ângulo 

(graus) 

GC 38,4°±14°a - 66,9°±27,64°b 72,2°±26,8°b 33,82°±27,03° 

GT 36,1°±11,13°a - 68,1°±20,73°b 80,5°±19,98°b 44,41°±20,68° 

Densidade 

óssea (pixels) 

GC 70045,9 

±22995,77a 

- 85527,7 ± 

23288,51b 

108788,5 

±24050,34c 

38742,53 ± 

27593,62 

GT 70812,9 

±24726,75a 

- 90409,8 ± 

20708,25b 

117063,6 

±21201,61c 

46250,65 ± 

31393,43 

Medida da junção cemento-esmalte até o ápice radicular (JCE_Ápice), medida da junção cemento-esmalte até o início do 

defeito periodontal/crista alveolar (JCE_CA), medida da junção cemento-esmalte até o final do defeito periodontal 

(JCE_Fundo), medida da crista alveolar/início do defeito periodontal até o final do defeito periodontal (CA_Fundo), medida 

do ângulo do defeito (Ângulo) e medida quantitativa da densidade óssea na região do defeito periodontal (Densidade 

óssea), grupo controle (GC), grupo teste (GT), primeiro contato com os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 

6 meses após a cirurgia (T6), 12 meses após a cirurgia (T12), diferença entre T12 e Baseline (Δ). Análise inter-grupos - teste 

“t” pareado e teste não paramétrico de Wilcoxon / Análise intra-grupo – análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas 

seguido do teste de Tukey e teste não paramétrico de Friedman seguido do teste de Wilcoxon / Letras minúsculas 

diferentes = p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para grupos (não houve variação inter-grupos). 

 

Separadamente, foi realizado teste de correlação para o parâmetro MC 

avaliado em ambos os grupos, comparando-o tanto aos parâmetros clínicos quanto 

radiográficos. A tabela 9 mostra os valores de r e p obtidos quando o teste de 

correlação foi estatisticamente significativo. 
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Tabela 9 – Valores de r e p obtidos a partir do teste de correlação entre os parâmetros estudados e a quantidade/largura 

de mucosa ceratinizada nos sítios avaliados apenas para comparações com resultados estatisticamente significativos. 

  Baseline T0 T3 T6 T9 T12 

PS 

x 

MC 

GC - - - - - - 

GT - - - 
r = -052 

p = 0,03055 
- 

r = -053 

p = 0,0292 

RG 

x 

MC 

GC 
r = -0,85 

p = 0,00002 

r = -0,49 

p = 0,04612 

r = -0,57 

p = 0,0169 

r = -0,52 

p = 0,03364 

r = -0,49 

p = 0,0432 

r = -0,55 

p = 0,02312 

GT - 
r = -063 

p = 0,0063 

r = -066 

p = 0,00413 

r = -073 

p = 0,0008 

r = -073 

p = 0,00089 

r = -077 

p = 0,0003 

NIC 

x 

MC 

GC - - - - 
r = -0,59 

p = 0,0133 
- 

GT - - - 
r = -082 

p = 0,00005 

r = -072 

p = 0,0011 

r = -077 

p = 0,00027 

JCE_ 
CA 

x 

MC 

GC - - - - - - 

GT 
r = -056 

p = 0,0207 
- - 

r = -081 

p = 0,00008 
- 

r = -073 

p = 0,0008 

JCE_ 
Fundo 

x 

MC 

GC - - - - - - 

GT - - - 
r = -083 

p = 0,00004 
- 

r = -076 

p = 0,0004 

Ângulo 

x 

MC 

GC - - - - - - 

GT - - - 
r = 0,55 

p = 0,0213 
- - 

Tipo 
de 

defeito 

x 

MC 

GC - - 
r = 0,51 

p = 0,03821 
- - - 

GT 
r = -052 

p = 0,03139 

r = -053 

p = 0,02741 

r = -051 

p = 0,03585 

r = -053 

p = 0,02741 

r = -053 

p = 0,02741 

r = -053 

p = 0,02741 

Profundidade de sondagem (PS), quantidade/largura da mucosa ceratinizada (MC), recessão gengival (RG), nível 

de inserção clínico (NIC), medida da junção cemento-esmalte até o início do defeito periodontal/crista alveolar 

(JCE_CA), medida da junção cemento-esmalte até o final do defeito periodontal (JCE_Fundo), medida do ângulo 

do defeito (Ângulo) e tipo de defeito ósseo (Tipo de defeito),  grupo controle (GC), grupo teste (GT), primeiro contato 
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com os participantes da pesquisa (baseline), cirurgia (T0), 3 meses após a cirurgia (T3), 6 meses após a cirurgia (T6), 

9 meses após a cirurgia (T9), 12 meses após a cirurgia (T12). Teste de correlação. 

 

A quantidade de mucosa ceratinizada apresentou correlação positiva tanto 

para tipo de defeito ósseo quanto para o ângulo do defeito. Já para os demais 

parâmetros avaliados (PS, RG, NIC, medida da JCE até a CA e da JCE até o fundo 

do defeito ósseo) a correlação foi negativa. Para realização da análise estatística, a 

variável tipo de defeito foi considerada como qualitativa ordinal, onde 1 representa 

defeitos de 2 paredes, 2 representa defeitos combinados e 3 representa defeitos de 3 

paredes, da mesma forma como já descrito anteriormente para comparação do tipo 

de defeito alocado em cada grupo.  

Adicionalmente, a amostra do estudo seria realocada em grupos de acordo 

com a faixa de mucosa ceratinizada para realização do teste “t” de Student para 

grupos independentes a fim de verificar e/ou reafirmar a influência da MC no resultado 

dos tratamentos realizados. Entretanto, dos 34 sítios tratados, 29 deles apresentavam 

faixa de MC > 2mm e apenas 5 sítios apresentavam faixa de MC < 2mm, 

impossibilitando a realização adequada do teste proposto. 

A fim de verificar a existência de possíveis influências sobre o resultado dos 

tratamentos realizados, informações sobre o uso ou não de escova interdental na 

região operada, uso ou não de palito na região operada e mastigação preferencial do 

lado teste ou controle foram coletadas. De forma descritiva, os resultados encontrados 

foram os seguintes: 7 indivíduos não relataram preferência mastigatória do lado direito 

ou esquerdo, 5 indivíduos relataram realizar a mastigação preferencialmente do lado 

onde se encontrava o dente pertencendo ao grupo controle e 2 indivíduos preferiam 

realizar a mastigação do lado onde se encontrava o dente pertencente ao grupo teste; 

mesmo tendo recebido orientações de higiene e estas tendo sido reforçadas ao longo 

do estudo, apenas 7 indivíduos relataram o uso de escovas interdentais e 2 indivíduos 

faziam uso de palito de dentes. Para proceder a realocação da amostra em grupos 

levando em consideração tais variáveis não havia quantidade de indivíduos suficientes 

que permitisse a realização dos testes estatísticos, portanto tais variáveis não foram 

consideradas no presente trabalho.
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo principal do presente trabalho foi comparar parâmetros clínicos 

e radiográficos após terapia periodontal regenerativa quando da desmineralização ou 

não, com ácido cítrico, pH 1 a 10% por 30 segundos, do enxerto ósseo autógeno 

particulado em defeitos periodontais infra-ósseos, a fim de testar a hipótese de que a 

desmineralização intencional do enxerto ósseo traz resultados tão favoráveis quanto 

o processo fisiológico de reparo ósseo, ou ainda melhores, no que se refere ao tempo 

de neoformação óssea e qualidade do osso neoformado. 

Sendo assim, as medidas obtidas relativas ao ganho de inserção foram 

consideradas desfecho primário e os demais parâmetros avaliados durante o estudo, 

desfechos secundários. Os resultados evidenciaram ganho de inserção periodontal e 

preenchimento ósseo radiográfico para ambos os grupos experimentais, porém não 

foram aparentemente capazes de comprovar a hipótese de que a desmineralização 

intencional do enxerto apresentar resultados superiores durante o processo fisiológico 

de reparo. 

Durante o desenvolvimento de qualquer pesquisa existem diversas 

limitações metodológicas, principalmente em se tratando de estudos clínicos. Uma 

das principais limitações do presente trabalho foi na seleção da amostra, devido ao 

fato de terem sido adotados critérios de inclusão e exclusão que restringiram a 

possibilidade de selecionar indivíduos que preenchessem adequadamente tais 

critérios. 

Por se tratar de um estudo de boca dividida, o fato de um mesmo indivíduo 

ser considerado controle de si mesmo na alocação da amostra reduz 

significativamente o “n”. Por outro lado, a dificuldade de encontrar indivíduos com 

defeitos infra-ósseos semelhantes bilateralmente, em dentes homólogos, aumenta. 

Sendo assim, mesmo tendo sido avaliados clinicamente quase 400 indivíduos para 

seleção da amostra, mais de 95% desses indivíduos não puderam ser selecionados, 

por não se enquadrarem nos critérios de inclusão ou por apresentarem um ou mais 

critérios de exclusão. Apenas 3,58% dos voluntários foram selecionados. Mas 

podemos considerar que isso contribuiu na diminuição de variáveis que pudessem 

influenciar de forma expressiva os resultados do presente trabalho. 

A amostra final ficou composta por 14 indivíduos, 8 homens e 6 mulheres, 

que apresentavam 34 sítios a serem tratados, sendo 17 sítios alocados para o grupo 
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controle e 17 sítios para o grupo teste, possibilitando a realização dos testes 

estatísticos propostos que respondessem ao objetivo principal do trabalho. 

Realocações da amostra a fim de verificar a influência de fatores diversos sobre o 

resultado “cicatricial” dos tratamentos não foram possíveis, entretanto este não era o 

objetivo principal do trabalho, por isso o “n” não foi determinado para esta finalidade. 

Houve certa proporção entre a quantidade de homens e mulheres que compuseram a 

amostra. 

Como apresentado anteriormente, existem várias opções de ácidos na 

literatura que poderiam ser utilizados para desmineralização dos enxertos. Além do 

ácido cítrico, outros agentes comumente utilizados são a tetraciclina (TERRANOVA, 

MARTIN, 1982; ISIK et al., 2000; SCHWARTZ et al., 2000) e o EDTA (BLOMLOF, 

LINDSKOG, 1995; BLOMLOF, BLOMLOF, LINDSKOG, 1996). Entretanto nossa 

opção foi pelo uso do ácido cítrico a fim de mimetizar o que fisiologicamente ocorre 

na natureza. Foi descrito por Melcher (1976) que, o mecanismo de reabsorção óssea 

no processo fisiológico de remodelação, acontece em dois estágios. No primeiro 

estágio ocorre a mobilização dos cristais minerais pela ação de ácidos produzidos 

pelos osteoclastos, ácido lático, ácido cítrico e ácido carbônico (WALKER, 1961; 

PARFITT, 1976). No segundo, há hidrólise da matriz orgânica por enzimas também 

produzidas pelas células clásticas. A opção pelo ácido cítrico na concentração de 10% 

no presente trabalho se deu tendo em vista resultados favoráveis obtidos em trabalhos 

anteriores da atual linha de pesquisa (REZENDE et al., 2015; MANFREDI, 2016; 

CARVALHO, 2017; CAETANO, 2019; MANFREDI et al., 2019; CARVALHO et al., 

2020). 

Inicialmente, a realização dos testes estatísticos não demonstrou diferença 

entre os grupos no período T0 (após a padronização da amostra), comprovando que 

os grupos avaliados se apresentavam semelhantes entre si antes da realização dos 

tratamentos propostos, o que justifica a comparação dos demais parâmetros 

estudados. Clinicamente, a comparação dos valores médios tanto do NIC quanto do 

NIR entre os grupos resultou em valores de p maiores que 0,05 (p = 0,651461 e p= 

0,914409, respectivamente). 

Radiograficamente as comparações iniciais foram realizadas a partir das 

imagens obtidas no baseline e, da mesma forma que para os parâmetros clínicos, os 

valores de p obtidos foram maiores que 0,05. Em relação às medidas da JCE ao fundo 
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do defeito ósseo e à crista óssea, os valores de p após comparação entre os grupos 

foram, respectivamente, p = 0,557415 e p = 1,0. Para as medidas do ângulo dos 

defeitos, a comparação entre o grupo teste e o controle resultou em p = 0,593409. A 

densidade óssea também foi semelhante entre os grupos (p = 0,874966). 

O único parâmetro verificado clinicamente em T0 que não se apresentou 

semelhante entre os grupos foi o tipo de defeito tratado, visto que na amostra foram 

incluídos defeitos de 2 ou 3 paredes ou ainda defeitos combinados de 2 e 3 paredes. 

Como a alocação da amostra foi realizada de forma aleatória pelo Excel, não foi 

possível controlar esta variável, em relação a qual defeito seria alocado para qual dos 

grupos estudados. Assim, apenas durante as análises estatísticas foi verificado que 

no grupo controle foram tratados: 9 defeitos de 2 paredes, 5 defeitos combinados e 3 

defeitos de 3 paredes; e no grupo teste foram tratados: 4 defeitos de 2 paredes, 9 

defeitos combinados e 4 defeitos de 3 paredes. Após a comparação entre os grupos 

por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon, o resultado de p obtido foi menor que 

0,05 (p=0,043115), revelando diferença entre grupos no início do estudo. 

Independentemente do número de paredes ósseas residuais, defeitos que 

apresentam um componente infra-ósseo mais profundo do que 3 mm, com um ângulo 

radiográfico menor ou igual a 25º  e com uma faixa de tecidos gengivais que apresente 

pelo menos 1 mm de espessura têm maiores chances de resultar em quantidades 

consistentes de inserção clínica e preenchimento ósseo (GARRETT et al., 1988; 

TONETTI; PINI-PRATO; CORTELLINI, 1993; TONETTI; PINI-PRATO; CORTELLINI, 

1996; CORTELLINI et al., 1998; CORTELLINI; TONETTI, 2000; KLEIN et al., 2001; 

KAO; NARES; REYNOLDS, 2015). Sendo assim, tal diferença estatística encontrada 

no presente estudo não parece ter se mostrado relevante no decorrer do mesmo, uma 

vez que para as demais variáveis avaliadas, tanto clínica quanto radiograficamente, 

não houve diferença entre os grupos no início do estudo. Como todos os defeitos 

foram tratados resultando em ganho clínico de inserção e preenchimento ósseo 

radiográfico, independente do tipo no início do estudo, apenas os parâmetros clínicos 

e radiográficos que puderam ser mensurados nos diferentes períodos de avaliação do 

estudo foram considerados para fins de análises estatísticas, como será discutido a 

seguir. 

Em relação aos parâmetros clínicos avaliados, os mais relevantes para o 

presente trabalho, a fim de responder à proposição, foram o NIC e NIR, os quais 

diminuíram significativamente ao logo do estudo, representando, portanto, ganho de 
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inserção periodontal, considerado desfecho primário. A comparação inter-grupos dos 

dados coletados para NIC em T0 (no momento da cirurgia, após a padronização da 

amostra), não apresentou diferença significativa (p = 0,65146). Após o tratamento 

regenerativo, foi observada redução significativa nos valores de NIC intra-grupo em 

todos os períodos avaliados, nos dois grupos experimentais, com os valores de p = 

0,000131 para todos os tempos em ambos os grupos. A média da diferença entre o 

período final e o período inicial do estudo para a variável NIC foi de -3,18 mm ± 1,24 

mm para o GC e -2,94 mm ± 1,75 mm para o GT, representando ganho de inserção 

periodontal intra-grupos para ambos os grupos experimentais, porém sem diferença 

estatística entre eles (p = 0,5872). 

Para o NIR os resultados foram semelhantes, sem diferença estatística 

entre os grupos em T0 (p = 0,91441), mas com redução significativa intra-grupos em 

todos os períodos experimentais, com valore de p = 0,000167. A média da diferença 

de NIR entre T12 e T0 foi de -3,06 mm ± 1,34 mm para o GC e -2,88 mm ± 1,83 mm 

para o GT, também sem diferença estatística entre os grupos (p = 0,7583). Apesar de 

não ter sido observada diferença entre os grupos experimentais, a comparação dos 

valores do ganho de inserção obtidos tanto através do NIC (GC = -3,18 mm ± 1,24 

mm e GT = -2,94 mm ± 1,75 mm) quanto do  NIR (GC = -3,06 mm ± 1,34 mm e GT = 

-2,88 mm ± 1,83 mm) demonstrou ser muito semelhante ao final do estudo, 

enfatizando a importância de quaisquer um dos dois parâmetros na mensuração do 

ganho de inserção periodontal. Os achados em relação ao ganho de inserção 

periodontal após terapia regenerativa no presente trabalho corroboram com outros 

trabalhos na literatura (CORTELLINI; BOWERS, 1995; CORTELLINI et al., 1998; 

CORTELLINI; TONETTI, 2000; FARINA et al., 2015; KAO; NARES; REYNOLDS, 

2015). 

Os parâmetros IP e IG foram importantes para avaliar a saúde e 

estabilidade dos tecidos periodontais no decorrer do trabalho. Não foram observadas 

diferenças estatísticas significativas entre os grupos em nenhum dos períodos 

experimentais para os parâmetros IP e IG. O fato do presente trabalho ter sido 

conduzido com o desenho de boca dividida demonstrou ser vantajoso, uma vez que 

ambos os grupos experimentais, estando no mesmo indivíduo, foram afetados 

igualmente por eventuais fatores locais e sistêmicos (PAGE et al., 1995), 

comprovadamente pela falta de diferença estatística entre os grupos inicialmente. Foi 

observada redução significativa em relação ao IP entre o baseline e o período T0, tanto 
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no GC (p = 0,01172) como no GT (p = 0,01172), como resultado da terapia inicial 

periodontal. Tal resultado está de acordo com diversos trabalhos na literatura, 

justificando a raspagem como padrão-ouro do preparo básico periodontal, uma vez 

que, sendo efetiva na remoção dos micro-organismos periodontais, é capaz de 

controlar a progressão da doença periodontal (COBB, 2002; PLESSAS, 2014; ASAD 

et al., 2017; BOTELHO et al., 2020). Porém, com o passar dos meses, mesmo 

enfatizando a importância e necessidade de se realizar uma adequada higiene para 

garantir os resultados pós-operatórios, observou-se um aumento no IP. Para o 

parâmetro IG avaliado, houve redução significativa dos sítios com sangramento, a 

qual se deu após a intervenção cirúrgica nos períodos T6 (GC p = 0,01172), T9 (GC p 

= 0,00769 e GT p = 0,02493) e T12 (GC p = 0,01172), comparando com os dados 

coletados no Baseline. 

A manutenção de uma adequada higiene bucal por parte do paciente é 

considerada um fator importante para a saúde e estabilidade dos tecidos periodontais. 

Diversos são os fatores que podem influenciar na eficácia do controle de placa por 

parte dos pacientes, como características inerentes aos dentes e tecidos periodontais 

(posição do dente no arco, quantidade de tecido ceratinizado) e também ao próprio 

paciente (habilidade de realizar adequadamente a higiene bucal, o grau de 

comprometimento com o tratamento e a motivação para manutenção da saúde bucal) 

(CORTELLINI; TONETTI, 2000; PASSANEZI et al., 2011; CHIU et al., 2015). 

Além disso, é importante ressaltar o quão essencial é a terapia periodontal 

de suporte para manutenção do sucesso alcançado pelo tratamento. Definida como 

parte da terapia periodontal, onde são realizados procedimentos em intervalos 

regulares para auxiliar o paciente periodontal na manutenção da saúde bucal 

(GLOSSARY OF PERIODONTAL TERMS, 2001), ela é parte integrante do tratamento 

periodontal e é capaz de garantir a manutenção e os efeitos benéficos da terapia a 

longo prazo (RAMFJORD, 1993; COHEN et al., 2003). 

Em relação à PS, esta se mostrou semelhante entre os grupos para todos 

os períodos do estudo, com redução significativa intra-grupos após a intervenção 

cirúrgica. A diferença média do T12 para o T0 foi de 3,18 mm ± 1,47 mm para GC e de 

3,12 mm ± 1,87 mm para GT, sem diferença estatística entre os grupos (p = 0,90709). 

Novamente, a realização de um estudo de boca dividida facilita a comparação entre 

diferentes tratamentos, uma vez que ambos foram submetidos às mesmas condições 
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durante o processo de reparação periodontal, eliminando, assim, quaisquer variações 

específicas entre os pacientes (PAGE et al., 1995). O presente trabalho demonstrou 

que ambos os tratamentos realizados (enxerto ósseo desmineralizado ou não) foram 

efetivos para a redução da PS dos sítios tratados, corroborando com achados da 

literatura onde a terapia periodontal regenerativa resultou em diminuição da PS 

(CORTELLINI; BOWERS, 1995; CORTELLINI et al., 1998; CORTELLINI; TONETTI, 

2000; FARINA et al., 2015; KAO; NARES; REYNOLDS, 2015). 

Outro parâmetro clínico avaliado durante o estudo foi a RG, importante na 

determinação do NIC quando avaliado juntamente com a PS. Novamente, não foi 

observada diferença estatística entre os grupos, em nenhum dos períodos 

experimentais. Houve aumento significativo nesse parâmetro apenas comparando os 

dados do baseline para o T0, como resultado da terapia periodontal inicial, com os 

seguintes valores médios encontrados, respectivamente, para o GC 0,1 mm ± 0,24 

mm e 0,8 mm ± 1,09 mm (p = 0,00259) e para o GT 0,2 mm ± 0,66 mm e 0,8 mm ± 

1,01 mm (p = 0,03436). Os valores aferidos em T0 se mantiveram sem diferença até 

o período final de avaliação do estudo em ambos os grupos, demonstrando que a 

terapia cirúrgica não interferiu nesse parâmetro. A diferença observada nos períodos 

iniciais de avaliação demonstra que, como efeito da raspagem, tem-se uma melhora 

significativa na condição de saúde dos tecidos periodontais, entretanto a redução nos 

sinais clínicos de inflamação, principalmente no edema dos tecidos moles 

periodontais, pode resultar em maior exposição da superfície radicular, observada 

clinicamente como recessão gengival (COBB, 2002). Tal fato, inerente ao tratamento 

periodontal, deve sempre ser esclarecido junto aos pacientes, uma vez que pode 

resultar em hipersensibilidade dentinária pós-raspagem e até mesmo em situações 

antiestéticas para alguns pacientes. 

Devido ao ineditismo do presente trabalho, não existem outros relatos na 

literatura de ensaios clínicos controlados utilizando enxerto ósseo particulado 

desmineralizado com ácido cítrico para preenchimento de defeitos infra-ósseos em 

seres humanos. Por isso, os resultados encontrados nessa amostra não podem, no 

presente momento, ser comparados com outros. Entretanto é possível encontrar na 

literatura trabalhos com metodologias semelhantes a essa, em que se buscou 

comparar diferentes tipos de materiais para o preenchimento de defeitos infra-ósseos, 
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resultando também em ganho de inserção clínica, preenchimento ósseo e redução na 

PS, como será discutido a seguir. 

O resultado ideal do tratamento em defeitos infra-ósseos é considerado 

ausência de sangramento à sondagem, presença de bolsas superficiais associadas à 

regeneração periodontal (ou seja, formação de novo cemento radicular e novo osso 

alveolar com inserção de fibras do ligamento periodontal) e ausência de recessão dos 

tecidos moles. Diversas são as técnicas cirúrgicas que têm sido empregadas para 

alcançar a regeneração periodontal, muitas vezes incluindo vários tipos de enxerto 

ósseo e/ou substitutos ósseos, desmineralização da superfície radicular, regeneração 

tecidual guiada, fatores de crescimento e diferenciação, proteínas da matriz do 

esmalte ou várias combinações dos mesmos (Sculean et al., 2015). 

Em 2002, Trombelli et al. procuraram determinar o efeito adjuvante da 

enxertia de biomateriais / agentes biológicos com desbridamento com retalho aberto 

no tratamento de defeitos infra-ósseos profundos. Foi conduzida uma revisão 

sistemática rigorosa de ensaios clínicos randomizados de pelo menos 6 meses de 

duração comparando enxerto de biomateriais / agentes biológicos (sozinhos ou em 

combinação) + debridamento (grupo de teste) com apenas o debridamento ou em 

combinação com um placebo (grupo de controle). A diferença na mudança do nível 

de inserção entre os grupos teste e controle variou de -1,45 mm a 1,40 mm em relação 

aos diferentes biomateriais / agentes biológicos. A meta-análise mostrou que a 

mudança no nível de inserção melhorou significativamente após o tratamento para 

carbonato de cálcio coralino, vidro bioativo, hidroxiapatita e proteínas da matriz do 

esmalte. 

Reynolds e colaboradores (2003) publicaram uma revisão sistemática cujo 

objetivo foi avaliar a eficácia dos enxertos ósseos em defeitos periodontais em 

comparação com o desbridamento cirúrgico. Foram investigadas mudanças no nível 

ósseo, nível de inserção clínica, profundidade de sondagem, recessão gengival e 

reabsorção da crista óssea alveolar. Com relação ao tratamento de defeitos infra-

ósseos, os resultados da meta-análise apoiaram as seguintes conclusões: enxertos 

ósseos aumentam o nível ósseo, reduzem a perda óssea crestal, aumentam o nível 

de inserção clínica e reduzem a profundidade de sondagem em comparação com 

procedimentos de desbridamento apenas com retalho aberto; nenhuma diferença nas 

medidas de resultados clínicos emergem entre o enxerto ósseo particulado e os 

enxertos de cerâmica com fosfato de cálcio (hidroxiapatita); e enxertos ósseos em 
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combinação com barreiras de membrana aumentam o nível de inserção clínica e 

reduzem a profundidade de sondagem em comparação com o enxerto sozinho. 

Como já descrito, os grupos que compuseram a amostra do presente 

trabalho não receberam nenhum tipo de barreira de membrana durante o 

procedimento regenerativo. Apesar do conhecimento de relatos de melhores 

resultados, nossa opção foi pelo não uso de barreiras a fim de diminuir as variáveis 

que poderiam influenciar o resultado do tratamento. Caso a opção fosse pelo uso de 

barreira, pelo menos dois grupos adicionais deveriam ser criados (enxerto ósseo + 

membrana e enxerto ósseo desmineralizado + membrana), a fim de garantir que os 

resultados não seriam influenciados pela presença de uma barreira física entre as 

células de tecidos moles e duros. Isso aumentaria o “n” da amostra, bem como os 

custos e o tempo do estudo, portanto fica como sugestão para futuros trabalhos..   

Khoshkam e colaboradores (2015) também publicaram uma revisão 

sistemática e meta-análise, cujo objetivo foi avaliar os efeitos do fator de crescimento 

derivado de plaquetas humano recombinante-BB (rhPDGF-BB) e do fator de 

crescimento de fibroblasto humano recombinante-2 (rhFGF-2) no tratamento de 

defeitos infra-ósseos periodontais, em comparação com o grupo controle. Foram 

calculadas, usando meta-análise, as diferenças médias ponderadas de 

preenchimento linear dos defeitos, redução da profundidade de sondagem, ganho no 

nível de inserção clínica e recessão gengival. Os autores encontraram 

significativamente mais ganho de preenchimento linear e no nível de inserção clínica 

para rhPDGF-BB enquanto rhFGF-2 resultou em porcentagem significativamente 

maior de preenchimento do defeito. 

Resultados de outra revisão sistemática e meta-análise publicada por 

Matarasso e colaboradores (2015) também demonstraram ganho de inserção clínica 

e redução na profundidade de sondagem. O objetivo da revisão foi avaliar a eficácia 

clínica da cirurgia periodontal regenerativa de defeitos infra-ósseos usando uma 

combinação de derivado de matriz de esmalte e enxerto ósseo em comparação com 

uso apenas de derivado de matriz de esmalte. O ganho médio de inserção clínica 

totalizou 3,76 ± 1,07 mm após o tratamento com a combinação de derivado de matriz 

de esmalte e enxerto ósseo e 3,32 ± 1,04 mm após o tratamento apenas com derivado 

de matriz de esmalte. A redução média da PS foi de 4,22 ± 1,20 mm em locais tratados 

com derivado de matriz de esmalte e enxerto ósseo e de 4,12 ± 1,07 mm em locais 

tratados apenas com derivado de matriz de esmalte. O aumento médio da RG foi de 
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0,76 ± 0,42 mm em locais tratados com derivado de matriz de esmalte e enxerto ósseo 

e de 0,91 ± 0,26 mm em locais tratados com derivado de matriz de esmalte sozinho. 

Dentro de seus limites, os presentes resultados indicam que a combinação de 

derivado de matriz de esmalte e enxertos ósseos pode resultar em melhorias clínicas 

adicionais em termos de ganho de inserção clínica e redução na PS. 

Sculean et al. (2015) demonstraram em sua revisão sistemática que a 

regeneração periodontal em defeitos infra-ósseos humanos pode ser alcançada em 

uma extensão variável usando diversos métodos e materiais, como enxertos ósseos 

e substitutos, regeneração tecidual guiada, fatores biológicos e suas combinações, 

sendo que as abordagens com combinações parecem fornecer os melhores 

resultados. 

E por fim, o último parâmetro clínico mensurado no presente estudo, a faixa 

de MC, quando avaliada estatisticamente entre os grupos não demonstrou diferença 

significativa, nem mesmo apresentou qualquer variação significativa no decorrer do 

estudo. Porém ao serem realizados testes de correlação, comparando-se a faixa de 

MC com os demais parâmetros clínicos e radiográficos avaliados no estudo, a 

quantidade de MC pareceu influenciar alguns deles. 

Em relação aos parâmetros clínicos avaliados, houve correlação negativa 

para PS, RG e NIC. Sendo assim, tem-se que tais parâmetros são inversamente 

proporcionais à faixa de MC, ou seja, quanto maior a faixa de MC, observa-se menor 

PS, menor RG e, consequentemente, menor NIC. Entretanto tais dados, apesar de 

terem sido encontrados na amostra do presente trabalho, podem não ser verdadeiros 

para todos os indivíduos, podendo ser considerados apenas uma casualidade. Em 

relação à RG pode haver sim tal correlação, mas em relação à PS, nem sempre 

indivíduos com maior faixa de MC apresentam menor PS, podendo acontecer 

exatamente o contrário. No presente estudo não foi avaliada a espessura da MC, que 

contribui para a definição do tipo de fenótipo periodontal. Entretanto sabe-se que 

quando indivíduos de fenótipo periodontal espesso desenvolvem doenças 

periodontais, estas resultam em formação de bolsa com aumento da profundidade de 

sondagem, diferentemente de indivíduos com fenótipo fino que muitas vezes 

apresentam maior RG e menor PS (ZWEERS et al, 2014). 

Quanto aos testes de correlação entre a MC e as medidas radiográficas 

que também resultaram em p < 0,05, com correlação positiva para tipo de defeito 
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ósseo e correlação negativa para as medidas da JCE até a CA e da JCE até o fundo 

do defeito ósseo, tais resultados indicam, para a amostra do presente trabalho, que 

quanto maior a quantidade de MC, mais favorável seria o defeito ósseo, ou seja, 

apresenta maior número de paredes residuais e menor quantidade de perda óssea. 

Mais uma vez, tais resultados podem ser considerados apenas uma eventualidade, 

uma vez que a faixa de MC por si só não seria capaz de influenciar o número de 

paredes residuais em um defeito periodontal, bem como a quantidade de perda óssea 

presente (ZWEERS et al, 2014). 

Segundo De Rouck et al. (2009), a quantidade de MC, a espessura 

gengival e a arquitetura óssea, além da forma das coroas dentárias, são fatores que, 

em conjunto, ajudam a determinar as características do biótipo periodontal. Assim, se 

propõe a existência de três biótipos, caracterizados como: “fino”, apresentando 

contatos interproximais próximos da borda incisal, estreita faixa de MC adjacente, 

gengiva clinicamente delicada e fina, coroas delgadas, triangulares e pouca 

convexidade cervical, e osso alveolar relativamente fino; “intermediário”, 

apresentando gengiva com aspecto fibroso, coroas alongadas e triangulares, faixa de 

MC estreita e arco altamente biselado e regular; e “espesso”, que apresenta 

acentuada convexidade cervical, contatos interproximais maiores e posicionados 

apicalmente, ampla faixa de MC adjacente, gengiva com aspecto fibroso e 

comparativamente mais espesso, arco gengival de bordas arredondadas e coroas 

dentárias quadrangulares. 

Jepsen et al. (2018) reforçam que na classificação das doenças e 

condições periodontais e peri-implantares proposta pela Academia Americana de 

Periodontia juntamente com a Federação Europeia de Periodontia em 2017/2018, 

deve-se adotar a definição “fenótipo periodontal” para descrever a combinação do 

fenótipo gengival (volume gengival tridimensional, ou seja, espessura gengival, 

largura do tecido queratinizado) e a espessura da tábua óssea vestibular (morfotipo 

ósseo). Assim, tem-se uma combinação multifatorial de características genéticas e 

fatores ambientais, indicando uma dimensão que pode mudar ao longo do tempo 

dependendo de fatores ambientais e intervenção clínica e pode ser específico do local. 

Discutindo se o desenvolvimento de recessões gengivais está associado ao fenótipo 

gengival, os autores relatam que fenótipos finos são mais propensos a desenvolver 
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lesões de recessão crescentes. O fenótipo fino é capaz, portanto, de aumentar o risco 

de recessão gengival. 

Para Zweers e colaboradores (2014), fenótipos periodontais classificados 

como “finos” podem ser relacionados com recessão gengival, deiscência e 

fenestração ósseas, além de apresentarem menor resistência a traumas durante a 

escovação, menor previsibilidade pós-cirúrgica do nível tecidual resultante e maior 

dificuldade de formação da papila adjacente a implantes imediatos. Em contrapartida, 

o fenótipo “espesso” parece ser mais resistente ao trauma de escovação se 

comparado ao “fino”, sendo mais comum a formação de bolsas durante o processo 

inflamatório e apresenta melhor previsibilidade na cicatrização dos tecidos moles e 

duros no pós-operatório, além de estar relacionado com a formação de papilas 

adjacentes aos implantes imediatos. 

Sabe-se da importância de uma faixa adequada de MC para manutenção 

da saúde e estabilidade dos tecidos periodontais, como demonstrado em diversos 

estudos na literatura, sejam clássicos ou atuais, que justificam a manutenção e/ou 

criação de faixa adequada de MC (LANG; LÖE, 1972; AINAMO; AINAMO, 1978; 

MAYNARD, WILSON, 1979; PASSANEZI et al., 2011; SOUZA, 2017). Porém os 

achados do presente estudo não podem ser extrapolados com tal ênfase. Com essa 

finalidade, a amostra do presente estudo deveria ter sido pensada de maneira 

diferente, permitindo sua realocação em função da faixa de MC, permitindo a 

realização de outras análises estatísticas mais pertinentes. E não apenas a faixa de 

MC deve ser considerada relevante, mas também sua espessura (qualidade tecidual). 

Cortellini e Tonetti (2000) mencionam em seu trabalho que defeitos ósseos com 

maiores chances de resultar em quantidades consistentes de inserção clínica e 

ganhos ósseos são aqueles, dentre outros fatores, com pelo menos 1 mm de 

espessura de MC, sendo que a espessura dos tecidos gengivais, se desfavorável, 

pode ser melhorada com cirurgia mucogengival. 

Sendo assim, sugere-se o desenvolvimento de outro trabalho que avalie 

tanto a quantidade como a qualidade do tecido gengival (altura e espessura da MC) a 

fim de verificar sua influência sobre o resultado do tratamento periodontal 

regenerativo.  
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Para os parâmetros radiográficos avaliados durante o presente estudo, os 

resultados das análises estatísticas não demonstraram diferenças entre os grupos 

teste e controle, mas diferenças nos tempos experimentais foram encontradas e serão 

também discutidas. Para a medida da distância da JCE ao ápice, os valores médios 

encontrados foram 15,4 mm ± 1,67 mm no grupo controle e 15,2 mm ± 1,92 mm no 

grupo teste, em todos os períodos avaliados (baseline, T6 e T12). Esta medida foi 

aferida e utilizada para garantir a padronização radiográficas no presente trabalho, 

uma vez que o comprimento das raízes dos dentes tratados não sofre influência da 

terapia regenerativa periodontal. Os resultados para tais medidas, não apresentando 

variações ao longo do trabalho, evidenciam a padronização das imagens avaliadas, 

sendo apenas mais uma forma de garantir tal padronização, além das já apresentadas 

no capítulo de materiais e métodos. 

Tomando como referência anatômica nas imagens radiográficas a JCE dos 

dentes tratados, medidas foram realizadas até a crista óssea alveolar (representando 

o início do defeito periodontal) e até o fundo do defeito. Para as medidas JCE_CA, os 

valores encontrados no GC foram 3,4 mm ± 1,33 mm (baseline), 3,6 mm ± 1,66 mm 

(T6) e 3,6 mm ± 1,65 mm (T12) e no GT foram 3,4 mm ± 1,22 mm (baseline), 3,8 mm 

± 1,13 mm (T6) e 3,8 mm ± 1,15 mm (T12), sem diferença estatística entre os grupos 

(p = 0,50886) bem como nos diferentes períodos do estudo. É possível observar que, 

em relação aos números absolutos encontrados, houve discreto aumento das 

medidas JCE_CA após a intervenção cirúrgica, representando perda óssea da crista 

alveolar em ambos os grupos, o que é esperado clinicamente e, de acordo com os 

resultados do presente trabalho, parece não ter significado clínico relevante. 

Toda cirurgia periodontal com elevação de retalho total e, 

consequentemente, exposição do tecido ósseo implica em dano vascular provocado 

pela separação do periósteo da superfície óssea. O que se observa, com isso, é uma 

resposta inflamatória aguda que, por sua vez, resulta em reabsorção da superfície 

óssea exposta. Sugere-se que a ruptura do suprimento vascular do tecido ósseo seja 

um fator contribuinte para a perda óssea (BLANCO et al., 2008). Outros estudos que 

avaliaram radiograficamente a distância linear entre a JCE e a CA também 

encontraram reabsorção óssea da crista alveolar após a intervenção cirúrgica para 

regeneração periodontal de defeitos infra-ósseos. Pasin (2006) verificou, 

comparativamente, através da subtração radiográfica digital linear o efeito do 
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tratamento de defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 paredes por meio de retalho de 

espessura total reposto associado (GT) ou não (GC) à proteína derivada da matriz do 

esmalte e observou que a distância entre a JCE e a CA aumentou durante o período 

de 12 meses em ambos os grupos (GT: 8,6 mm ± 3,9 mm no Baseline e 10,4 mm ± 

3,4 mm em T12 e GC: 8,4 mm ± 4,6 mm em T0 e 9,3 mm ± 5,9 mm em T12). Utilizando 

a mesma amostra e metodologia, Zangrando (2010) conduziu um estudo com análise 

radiográfica aos 24 meses, observando resultados semelhantes (GT: 5,13 mm ± 2,59 

mm em T0 e 6,14 mm ± 2,47 mm aos 24 meses e GC: 5,1 mm ± 2,31 mm no Baseline 

e 5,24 mm ± 2,73 mm aos 24 meses). Achados da literatura corroboram com os 

resultados do presente trabalho. 

Para as medidas JCE_Fundo, os resultados médios para o GC foram de 

6,6 mm ± 2,09 mm (baseline), 4,4 mm ± 1,82 mm (T6) e 4,1 mm ± 1,89 mm (T12) e 

para o GT foram de 6,9 mm ± 1,58 mm (baseline), 4,6 mm ± 1,66 mm (T6) e 4,2 mm ± 

1,3 mm (T12). Não houve diferença entre os grupos (p = 0,58706) nem entre os tempos 

de avaliação. O que é possível notar quando analisados os valores médios 

encontrados, é um ganho ósseo maior no GT quando comparado ao GC, porém sem 

diferença estatística significante. A média da diferença entre T12 e T0 para o GC foi de 

-2,91 mm ± 0,87 mm e para o GT foi de -3,12 mm ± 1,62 mm, representando ganho 

ósseo ligeiramente maior para o GT. Tais dados, porém, não apresentaram relevância 

clínica para os resultados da terapia periodontal regenerativa no presente trabalho. 

As medidas transcirúrgicas JCE_CA, JCE_Fundo e CA_Fundo (aferidas 

clinicamente em T0) foram de 3,9 mm ± 1,65 mm para o GC e de 4,1 mm ± 1,83 mm 

para o GT, de 7,1 mm ± 2,38 mm para o GC e de 7,4 mm ± 1,77 mm para o GT e de 

3,2 mm ± 1,51 mm para o GC e de 3,3 mm ± 1,16 mm para o GT, respectivamente. 

Mesmo não havendo diferença estatística das aferições transcirúrgicas obtidas com a 

sonda para as medidas realizadas na imagem radiográfica do baseline, nota-se certa 

subestimação das medidas radiográficas quando comparados os números absolutos 

obtidos. Geralmente, observa-se uma tendência de as medidas radiográficas serem 

ligeiramente menores do que as medidas diretas transcirúrgicas (HAUSMANN, 2000). 

 Tais achados também estão de acordo com o relatado por Grimard e 

colaboradores (2009) que, ao comparar as medidas transcirúrgicas às medidas 

realizadas por meio de radiografias intraorais e de imagens de tomografia 

computadorizada volumétrica de feixe cônico, observaram mensurações 
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subestimadas nas imagens radiográficas de 0,6 mm ± 2,3 mm a 1,5 mm ± 2,3 mm. Os 

autores concluíram que para as comparações entre as medidas transcirúrgicas diretas 

e das imagens estudadas, as medidas aferidas das imagens tomográficas foram 

significativamente mais precisas e exatas do que àquelas das imagens radiográficas. 

Albandar (1989) avaliou a confiabilidade das mensurações da JCE à CA 

em radiografias periapicais padronizadas e não-padronizadas comparadas às 

medidas diretas em crânios secos. Verificou-se que ambos os métodos radiográficos 

subestimaram significativamente o nível ósseo interproximal, porém com pouco 

impacto nos estudos longitudinais que monitoram alterações do  nível ósseo alveolar, 

concluindo que a validade e a confiabilidade de ambos os métodos radiográficos foram 

satisfatórios. 

A morfologia do componente infra-ósseo dos defeitos periodontais 

desempenha importante papel no resultado “cicatricial” dos tratamentos regenerativos 

(CORTELLINI; TONETTI, 2000). Uma das características morfológicas relevantes 

durante o processo de reparo ósseo é a largura do componente infra-ósseo dos 

defeitos, medida através do ângulo formado entre a superfície radicular e a parede 

óssea do defeito periodontal (STEFFENSEN; WEBER, 1989). Defeitos mais amplos 

estão associados a menores ganhos de inserção e preenchimento ósseo, defeitos 

ósseos com ângulos inferiores a 45º apresentam maior potencial de preenchimento 

ósseo radiográfico comparados aos defeitos com ângulos acima de 45º, nesses casos 

há uma tendência de menor ganho (STEFFENSEN; WEBER, 1989). Assim, as 

medidas iniciais dos ângulos dos defeitos podem ser utilizadas como um indicador no 

prognóstico dos tratamentos regenerativos (KLEIN et al., 2001; TSITOURA et al., 

2004). 

Segundo Francetti e colaboradores (2004) há uma tendência de aumento 

do ângulo do defeito com o preenchimento ósseo do mesmo, permitindo assim mais 

uma forma de avaliação do componente ósseo representando melhora das condições 

ósseas. No presente trabalho, os valores médios para os ângulos dos defeitos 

encontrados no início do tratamento foram de 38,4° ± 14° para o grupo controle e de 

36,1° ± 11,13° para o grupo teste. Decorridos 6 meses do tratamento cirúrgico 

regenerativo, o grupo controle apresentou um aumento significativo para 66,9° ± 

27,64° (p = 0,000355), assim como o grupo teste 68,1° ± 20,73° (p = 0,000126). Ao 

final do trabalho, aos 12 meses de acompanhamento, houve ligeiro aumento em 
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ambos os grupos (GC = 72,2° ± 26,8° e GT = 80,5° ± 19,98°), não significativo em 

relação ao período de 6 meses (GC p = 0,692399 e GT p = 0,075003), mas 

significativo em relação ao início do trabalho (GC p = 0,000141 e GT p = 0,000123). 

Ambos os grupos apresentaram, portanto, resultados favoráveis de preenchimento 

ósseo radiográfico após os tratamentos. Mesmo não sendo detectadas diferenças 

estatísticas significativas entre os grupos experimentais, é possível observar que em 

relação aos números absolutos da média dos ângulos dos defeitos, no grupo controle 

inicialmente os defeitos apresentavam ângulos maiores que os do grupo teste e ao 

final do estudo esse fato se inverte, com o grupo teste apresentando os maiores 

ângulos, o que poderia indicar uma tendência a um maior preenchimento ósseo no 

grupo teste. 

A densidade óssea avaliada no presente estudo resultou em valores 

médios (em pixels) que aumentaram significativamente nos períodos de avaliação, 

tanto do baseline para o T6 (GC p = 0,03048 e GT p = 0,00939) como do T6 para o T12 

(GC p = 0,00104 e GT p = 0,00053), porém sem diferença entre os grupos (p = 

0,35017). Com a cirurgia regenerativa e o preenchimento ósseo, é esperado que as 

imagens radiográficas apresentem melhora na densidade óssea periodontal ao longo 

do tempo, entretanto o presente estudo não foi capaz de mostrar diferença entre os 

grupos controle e teste em relação à qualidade do osso neoformado. Como a 

desmineralização óssea é capaz de acelerar o processo de neoformação, e nos 

resultados encontrados para ambos os grupos já no período T6 foi observada tal 

mudança radiográfica, talvez avaliações mais precoces pudessem evidenciar melhor 

essa diferença entre os grupos do estudo. Além disso, deve-se considerar a 

sensibilidade do método, uma vez que a visualização tradicional de radiografias 

convencionais requer uma mudança de ao menos 30% na massa mineral para 

detectar mudanças na densidade óssea radiográfica (REDDY 1992; HAUSMANN, 

2000). 

Ao comparar parâmetros clínicos e radiográficos após terapia periodontal 

regenerativa em defeitos infra-ósseos quando da desmineralização ou não com ácido 

cítrico do enxerto ósseo, a presente pesquisa não pôde comprovar a hipótese de que 

a desmineralização intencional do enxerto traz resultados tão favoráveis quanto o 

processo fisiológico de reparo ósseo, ou ainda melhores, no que se refere ao tempo 

de neoformação óssea e qualidade do osso neoformado. 
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Estudos prévios que demonstraram resultados favoráveis para o grupo 

teste onde foi realizada a desmineralização dos enxertos (REZENDE, 2008; COESTA, 

2011; RODRIGUES et al., 2012; DOMINGUES, 2013; REZENDE et al., 2014; 

REZENDE et al., 2015; SALMERON, 2015; MANFREDI, 2016; ROJAS-PAULÚS, 

2016; CARVALHO, 2017; CAETANO, 2019; MANFREDI et al., 2019; CARVALHO et 

al., 2020; ROJAS-PAULÚS et al., 2021) foram todos realizados em ambientes 

fechados, seja em animais ou em humanos, o enxerto era acomodado em regiões 

sem contato direto com micro-organismos patogênicos, em ambiente semi-aberto 

(como é o caso da bolsa e/ou sulco periodontal, que representam os sítios tratados 

no presente estudo). Este talvez possa ser um dos fatores que influenciaram os 

resultados observados neste trabalho. 

Os tipos de análises realizadas nos mesmos estudos prévios mencionados 

também foram bastante distintas das utilizadas no presente trabalho. Análises 

histológicas, biomecânicas, em microscopia eletrônica de varredura, microscopia 

confocal, microscópicas, microtomográficas, histomorfométricas e imuno-

histoquímicas, realizadas previamente, são capazes de detectar diferenças mínimas, 

as quais podem não ser detectadas ou ainda não apresentar relevância significativa 

clínica e/ou radiograficamente. No presente trabalho foram realizados testes 

estatísticos que pudessem detectar uma diferença clínica mínima de 1 mm, uma vez 

que valores menores são considerados margem de erro. As análises realizadas 

visaram se assemelhar ao máximo possível à realidade clínica encontrada pelos 

profissionais durante os tratamentos odontológicos periodontais, a fim de trazer 

resultados que pudessem contribuir para os mesmos. 

Além disso, os estudos prévios mencionados realizaram diferentes 

períodos de avaliação e foram capazes de detectar mudanças no tecido ósseo mais 

precocemente com 24, 48 e 72h (COESTA, 2011; SALMERON, 2015; MANFREDI, 

2016; MANFREDI et al., 2019), aos 7, 30 e 60 dias (REZENDE, 2008; REZENDE et 

al., 2014; de REZENDE et al., 2015; ROJAS-PAULÚS, 2016; CARVALHO, 2017; 

CARVALHO et al., 2020; ROJAS-PAULÚS et al., 2021) e aos 30 e 45 dias 

(DOMINGUES, 2013). 

Outras formas de análises poderiam ter sido adotadas e possivelmente 

pudessem resultar em achados favoráveis para os enxertos desmineralizados no 

presente estudo, sugerindo-se assim que novos ensaios clínicos sejam realizados a 
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fim de comprovar os achados dos trabalhos anteriores a este pertencentes a esta linha 

de pesquisa. 

Assim, baseado nos aspectos discutidos anteriormente cabem, portanto, 

algumas especulações: 

a - uma análise mais precoce por imagem teria sido útil para verificar se a 

desmineralização do enxerto teria acelerado o processo regenerativo em relação ao 

grupo controle? 

b - valores médios encontrados de ganho ósseo maior no GT quando 

comparado ao GC, porém sem diferença estatística significante, poderia indicar 

melhor tendência regenerativa nesse grupo? 

c - em relação aos números absolutos da média dos ângulos dos defeitos, 

GC apresentava inicialmente os defeitos com ângulos maiores que GT, mas no final 

do estudo esse fato se inverteu, isso poderia indicar uma tendência a um maior 

preenchimento ósseo no GT? 

d - se fossem tratados apenas defeitos mais críticos, quanto ao número de 

paredes, para ambos os grupos, poderiam ter sido encontradas diferenças entre GC 

e GT? 
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7 CONCLUSÕES 

 

Considerando as limitações inerentes a este, trabalho e a quaisquer 

pesquisas, foi possível concluir que: 

• O enxerto ósseo autógeno particulado, desmineralizado ou não, foi 

eficaz para o tratamento de defeitos infra-ósseos, resultando em ganho de inserção 

periodontal e preenchimento ósseo radiográfico; 

• A desmineralização intencional do enxerto ósseo autógeno particulado 

com ácido cítrico pH 1 a 10% não apresentou resultados clínicos ou radiográficos 

superiores no presente estudo; 

• Novos estudos são necessários considerando as especulações 

apontadas.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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APÊNDICE B - Tabela descritiva com o cálculo do erro casual de Dahlberg e cálculo do 

erro sistemático pelo teste "t" pareado. Parâmetros avaliados: profundidade de sondagem 

mésio-vestibular (PSM), profundidade de sondagem no centro da face vestibular (PSC), 

profundidade de sondagem disto-vestibular (PSD), altura da mucosa ceratinizada mésio-

vestibular (MCM), altura da mucosa ceratinizada no centro da face vestibular (MCC), altura 

da mucosa ceratinizada disto-vestibular (MCD), comprimento radicular (JCE-Ápice). 

 

     ERRO 

SISTEMÁTICO 

ERRO 

CASUAL 

MEDIDA 
1a Medição 2a Medição 

T P Erro 
Média DP Média DP 

PSM 6,10 2,25 6,05 2,24 1,000 0,330 0,11 

PSC 2,85 0,88 2,90 0,91 0,567 0,577 0,19 

PSD 5,75 1,80 5,60 1,70 1,371 0,186 0,25 

MCM 3,00 1,49 3,10 1,45 1,453 0,163 0,16 

MCC 1,95 1,00 1,90 1,02 1,000 0,330 0,11 

MCD 2,80 1,24 2,70 1,17 1,453 0,163 0,16 

JCE-

Ápice 
15,30 1,63 15,30 1,72 0,000 1,000 0,22 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética
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