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RESUMO 

 

Suzuki, K. T. Comparação clínica entre a utilização de enxerto de tecido 

conjuntivo e matriz colágena suína (Mucoderm) para tratamento de retrações 

tipo 1: estudo clínico controlado e aleatorizado. 2018. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

 

Retalho posicionado coronalmente associado ao enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (ETCS) é o padrão ouro para o tratamento de retrações gengivais. A 

matriz de colágena suína bioabsorvível Mucoderm® (MD) tem sido amplamente 

utilizada como substituto do ETCS e tem alcançado resultados semelhantes. o MD 

tem a vantagem de disponibilidade que supera as limitações do sítio doador em 

enxertos autógenos. O objetivo deste estudo é investigar o uso do MD nos 

procedimentos de recobrimento radicular combinado com retalho extendido 

posicionado coronalmente (REPC), grupo teste (GT), em comparação ao ETCS 

associado ao REPC, grupo controle (GC). Dezoito pacientes adultos, apresentando 

recessão tipo 1 bilateral foram selecionados. Parâmetros clínicos, profundidade de 

sondagem, nível clínico de inserção, altura (RG) e largura (LRG) da retração, altura 

(GQ) e espessura (EGQ) da gengiva queratinizada e área da retração (ARG) foram 

registrados no início, 3 e 6 meses após os procedimentos cirúrgicos por um 

examinador cego. Aos 6 meses, um periodontista realizou uma Escala Estética de 

Recobrimento Radicular (ERR) (Cairo et al. 2009) analisando a posição da margem 

gengival (MG), contorno do tecido marginal (CTM), textura do tecido mole (TTM), 

alinhamento da junção mucogengival (AJG) e coloração da gengiva (CG). Aos 3 e 6 

meses, um questionário estético funcional para o paciente foi utilizado para avaliar a 

satisfação com a taxa de recobrimento (STR), coloração da gengiva (CG) e 

sensibilidade dentinária (SEN), esta última aplicada também no baseline, e se 

necessário, voltaria a realizar a cirurgia (CIR) em outras áreas. O paciente 

respondeu ao questionário em uma escala VAS. O GT e o GC apresentaram 

redução significativa na média da RG (3,33 ± 0,89mm a 1,31 ± 1,03mm (p <0,05) e 

3,21 ± 0,80mm a 0,83 ± 0,86mm ( p <0,05)), LRG (4,03 ± 0,57mm a 2,73 ± 1,62mm 
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e 4,10 ± 0,63mm a 2,07 ± 1,79mm (p <0,05)) e ARG (222638 ± 99731pix² para 

72727 ± 82631pix² e 196461 ± 84815pix² para 48414 ± 63398pix² (p <0,05)) 

respectivamente e ganho de GQ (1,87 ± 1,17mm para 2,85 ± 1,43mm (p <0,05) e 

1,91 ± 0 , 95mm a 2,83 ± 1,41mm (p <0,05)) e EGQ (0,76 ± 0,21mm a 1,10 ± 

0,31mm (p <0,05) e 0,86 ± 0,39mm a 1, 36 ± 0,40mm (p <0,05)) respectivamente em 

um período de 6 meses. A quantidade média de cobertura radicular não foi diferente 

entre GT (61,33%) e GC (73,90%) (p> 0,05). Não houve diferença entre o GC e o 

GT nos parâmetros analisados no ERR aos 6 meses e para o questionário estético 

funcional ao paciente houve redução significativa no parâmetro SEN no GT (54,55 ± 

32,60% para 19,11 ± 25,73% (p <0,05)) e GC (55,61 ± 30,88% a 11,17 ± 17,51% (p 

<0,05)). Ambos os grupos mostraram uma redução significativa na RG. 

Considerando-se que não foram observadas diferenças significativas entre o GC e o 

GT para RG, LRG, ARG e GQ e EGQ foram significativamente diferentes 

favorecendo GT, pode-se especular que o MD possa ser usado como alternativa ao 

CTG para o tratamento de recessões gengivais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 1. Biomateriais; 2. Retração Gengival; 3. Recessão Gengival; 4. 

Estudo Clínico; 5. Periodontia. 
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ABSTRACT 

 

Suzuki, K. T. Clinical comparison between the use of a connective tissue graft 

and a porcine collagen matrix (Mucoderm) for treatment of type 1 recessions: a 

randomized controlled clinical study. 2018. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Coronally advanced flap plus connective tissue graft (CTG) is the gold 

standard therapy for root coverage. The bioabsorbable porcine collagen matrix 

Mucoderm® (MD) has been widely used in periodontal and mucogingival surgery as 

a substitute for CTG and has achieved similar results. The MD has the advantage of 

availability overcoming the limitations of donor site in autograft. The aim of this study 

is to investigate the use of MD in root coverage procedures combined with extended 

coronally positioned flap (ECAF), test group (TG) in comparison to the CTG 

associated with the ECAF, control group (CG). Eighteen adult patients, non-smokers, 

presenting bilateral Cairo´s Recession Type 1 (RT1) were selected. Clinical 

parameters, probing depth, clinical attachment level, recession height (RH) and width 

(RW), keratinized tissue height (KTH) and thickness (KTT) and gingival recession 

área (GRA) were recorded at baseline,3 and 6 months after the surgical procedures 

by a blinded examiner. At 6 months a specialist in periodontics performed a Root 

Coverage Esthetic Score (RES) (Cairo et al. 2009) analyzing position of the gingival 

margin (GM), marginal tissue contour (MTC), soft tissue texture (STT), mucogingival 

junction alignment (MJA) and gingival color (GI). At 3 and 6 months a functional 

aesthetic questionnaire to the patient was used to evaluate the satisfaction with 

recovering rate (SRR), gingival color (GI) and dentin sensitivity (SEN) (the latter 

applied initially in the baseline) and, if necessary, would return to perform the surgery 

(SUR) in other areas. The patient answered the questionnaire on a VAS scale.The 

TG and CG showed a significant reduction in average for RH (3.33 ± 0.89mm to 

1.31±1.03mm (p<0.05) and 3.21±0.80mm to 0.83±0.86mm (p<0.05)), RW 

(4.03±0.57mm to 2.73±1.62mm and4.10±0.63mm to 2.07±1.79mm (p<0.05)) and 

GRA (222638±99731pix² to 72727±82631pix² and 196461±84815pix² to 

48414±63398pix² (p<0.05)) respectively and gain of KTH (1.87±1.17mm to 

2.85±1.43mm (p<0.05) and 1.91±0.95mm to 2.83±1.41mm (p<0.05)) and KTT 
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(0.76±0.21mm to 1.10±0.31mm (p<0.05) and 0.86±0.39mm to 1.36±0.40mm 

(p<0.05)) respectively  in a period of 6 month. The average amount of root coverage 

was not different between TG (61.33%) and CG (73.90%) (p>0.05). There was no 

differences between CG and TG on the parameters analyzed in the RES on 6 

months and for the functional aesthetic questionnaire to the patient significant 

reduction was found on SEN parameter on TG (54.55±32,60% to 19.11±25.73% 

(p<0.05)) and CG (55.61±30.88% to 11.17±17.51% (p<0.05)).In these 6 months 

follow up study, both groups showed a significant reduction in recession height. 

Considering no significant differences were observed between CG and TG for RH, 

RW, GRA and KTH and KTT were significant different favoring TG, it can be 

speculated that MD can be used as an alternative to CTG for the treatment of 

gingival recessions. 
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Trial; 5. Periodontics. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AJM = alinhamento da junção mucogengival 

ARG = área da retração gengival 

CG = coloração da gengiva 

CIR = voltaria a realizar a cirurgia 

CTM = contorno do tecido marginal 

EDTA = em ácido etilenodiaminotetracético 

EGQ = espessura gengiva queratinizada 

ETCS = enxerto de tecido conjuntivo subepitelial 

GC = grupo controle 

GQ = altura gengiva queratinizada 

GT = grupo teste 

ISS = índice de sangramento à sondagem 

JAC = junção amelocementária 

LRG = largura da retração gengival 

MD = Mucoderm® 

mg = miligramas 

MG = posição da margem gengival 

mm = milímetros 

NCI = nível clínico de inserção 

PCS = profundidade clínica de sondagem 

pix² = pixel² 

REPC = retalho extendido posicionado coronalmente 

RG = altura da retração gengival 

RT1 = retração tipo 1 

RT2 = retração tipo 2 

RT3 = retração tipo 3 

SEM = sensibilidade 

STR = satisfação com a taxa de recobrimento 

TTM = textura de tecidos moles 
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PROPOSIÇÃO 

 

O uso de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) combinado com 

retalho posicionado coronalmente tem sido considerado como padrão ouro no 

tratamento de retrações gengivais. Para superar as limitações do uso de ETCS, 

como morbidade do paciente e quantidade limitada disponível da área doadora, 

pesquisas recentes têm buscado avaliar a eficácia de substitutos mucosos para 

obtenção do recobrimento radicular e ganho de mucosa queratinizada. O 

Mucoderm® (MD) (Botiss Dental Berlin, Berlin, Alemanha) é uma matriz colágena de 

origem suína que apresenta elevado potencial clínico demonstrado em relatos de 

casos, mas com escassas evidências na literatura até o momento. Este estudo se 

propõe a comparar a eficiência do MD nos procedimentos de recobrimento radicular 

combinado com retalho extendido posicionado coronalmente (REPC), grupo teste 

(GT), em comparação ao ETCS associado ao REPC, grupo controle (GC). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Retração gengival é uma característica clínica que leva a problemas estéticos, 

sensibilidade dentinária e cáries, podendo ser localizadas ou generalizadas estando 

associada a uma ou mais superfícies do dente. A causa da retração gengival é 

multifatorial: doença periodontal, escovação de forma agressiva, inserção alta do 

freio, trauma oclusal entre outros1. Ela pode acometer tanto populações que 

apresentam boa higiene oral2, 3, quanto população com baixa higiene oral4, 

chegando a uma prevalência de 51%5. A Academia Americana de Periodontia define 

a retração gengival como deslocamento da margem gengival apicalmente à junção 

amelocementária (JAC) (The American Academy of Periodontology. Glossary of 

Periodontal Terms, 4th edition. Chicago: The American Academy of Periodontology; 

2001:1‐56).  

 O tratamento das retrações gengivais por meio de procedimentos cirúrgicos 

periodontais visa o restabelecimento da arquitetura gengival alterada e tem sua 

previsibilidade de acordo com a classificação de Cairo que segue critérios baseados 

na avaliação da JAC nos sítios vestibular e interproximal distal e mesial: Retração 

Tipo 1 (TR1): retração gengival sem perda de inserção interproximal. JAC 

interproximal não identificável clinicamente nos sítios mesial e distal; Retração 

Gengival Tipo 2 (RT2): recessão gengival associado a perda de inserção 

interproximal. A quantidade de perda de inserção interproximal (medida da JAC 

interproximal a profundidade da bolsa interproximal) é menor ou igual a perda de 

inserção da vestibular (medida da JAC vestibular a profundidade da bolsa 

vestibular); Recessão Tipo 3 (RT3): recessão gengival associada ao perda de 

inserção interproximal. A quantidade de perda de inserção interproximal (medida da 

JAC interproximal a profundidade da bolsa interproximal) é maior do que a perda de 

inserção da vestibular (medida da JAC vestibular a profundidade da bolsa 

vestibular)6; e tem como objetivo de restabelecer a estética em casos onde haja 

sensibilidade dentinária ou diminuição ou ausência de gengiva queratinizada. Ao 

longo dos anos inúmeras técnicas cirúrgicas têm sido utilizadas para o tratamento de 

retrações gengivais visando resultados cada vez mais previsíveis. Dentre elas temos 

o enxerto gengival livre, retalhos rotacionados e avançados, retalho de papila dupla 
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além do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) combinado com retalho 

posicionado coronalmente que tem sido descrito por vários autores como o padrão 

ouro para o recobrimento radicular7-9. No entanto, o uso do ETCS apresenta 

desvantagens, como a necessidade de uma segunda área cirúrgica doadora, além 

de possuir uma quantidade limitada de tecido disponível10-14.  Por estes motivos, 

muitos estudos têm avaliado a eficácia de biomateriais para obtenção de 

recobrimento radicular completo, denominados substitutos mucosos. 

Os substitutos mucosos são matrizes colágenas tridimensionais utilizadas na 

Periodontia e Implantodontia como alternativa ao ETCS. No final da década de 80, 

enxertos alógenos foram introduzidos como substitutos aos enxertos gengivais. 

Dentre estes, a matriz dérmica acelular (AlloDerm®, LifeCell, The Woodlands, TX) 

foi a mais utilizada. Este biomaterial foi utilizado em cirurgias orais para recobrimento 

de retrações e aumento em altura de tecido queratinizado com sucesso15-19. 

Posteriormente, uma nova matriz colágena suína bioabsorvível (Mucograft®, 

Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça) foi desenvolvida e incorporada nas 

pesquisas. As primeiras investigações clínicas apontaram um elevado grau de 

sucesso comparável ao ETCS, nas diferentes terapias as quais ela foi utilizada: 

recobrimento de implantes, recobrimento de dentes, ganho de volume de tecido 

mole, ganho de altura de tecido queratinizado15, 20-23. 

No entanto, após revisão sistemática da literatura24, foi demonstrado que o uso 

de ETCS ainda apresenta melhores resultados na obtenção de completo 

recobrimento radicular comparado ao uso dos substitutos mucosos. 

Recentemente, uma nova matriz colágena está sendo avaliada. O Mucoderm® 

(MD) (Botiss Dental Berlin, Berlin, Alemanha) é uma matriz colágena suína que, 

segundo o fabricante, passa por vários processos de purificação que remove todo o 

potencial de rejeição do tecido. Isso resulta em uma matriz tridimensional estável de 

colágeno e elastina. Depois de colocado, o sangue do paciente infiltra no MD 

trazendo células que ajudam na revascularização do tecido. O MD é produzido de 

matriz colágena suína pura sem ligações cruzadas artificiais ou tratamentos 

químicos adicionais. As ligações cruzadas são obtidas a partir de procedimentos 

físicos, térmicos ou químicos que estendem o período de absorção da matriz de 

colágeno, porém causam uma resposta inflamatória maior e diferenças com relação 
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a biodegradação, biocompatibilidade e angiogênese. Clinicamente, isso pode levar a 

uma taxa maior de deiscências e outras complicações durante a cicatrização25-27. 

A microscopia eletrônica de varredura deste biomaterial mostra uma estrutura de 

colágeno com poros28, que permite a vascularização e fornece um arcabouço para 

as células do tecido conjuntivo. As fibras estão dispostas de forma que facilite a 

proliferação dos fibroblastos em sua estrutura29. Além disso, sua espessura funciona 

como mantenedor de espaço favorecendo a formação de mucosa queratinizada30. A 

matriz tem sido utilizada no tratamento de deiscências, recobrimento radicular, 

levantamento de seio e ganho de mucosa queratinizada31. 

O processo de incorporação dos substitutos mucosos e do ETCS são diferentes, 

este último é baseado na anastomose entre os vasos sanguíneos do corium 

gengival e os pré-existentes no enxerto32, 33. Os substitutos mucosos por serem um 

material avascular e acelular, depende exclusivamente das células e dos vasos 

sanguíneos do sítio receptor para conseguir sua reorganização estrutural29.  E 

apesar das diferenças entre o ETCS e os substitutos mucosos, eles são utilizados 

com as mesmas técnicas desenvolvidas inicialmente para associar com o ETCS8. 

Devido a característica única dos substitutos mucosos em ter a ausência de células 

e vasos sanguíneos, foi proposto uma técnica cirúrgica com retalho extendido 

desenhada especificamente para esses materiais melhorando sua performance e 

possibilitando resultados superiores12. Posteriormente, foi visto que a contração 

primária dos tecidos moles poderia levar a exposição do enxerto, o que seria nocivo 

para o substituto já que a parte exposta não teria nutrição e seria degradada, não 

levando ao resultado desejado34. Por isso foi desenvolvido uma modificação da 

técnica anterior onde o enxerto é posicionado 1mm apicalmente à JAC e o retalho 

posicionado 1mm coronalmente à JAC, diminuindo desse modo a chance de 

exposição da membrana35. 

Dessa forma, esta pesquisa clínica teve como objetivo comparar a eficiência do 

MD nos procedimentos de recobrimento radicular combinado com REPC (grupo 

teste (GT)) em comparação com o ETCS combinado ao REPC (grupo controle 

(GC)), considerado como padrão ouro no tratamento de retrações gengivais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Cálculo amostral 

 

O cálculo de tamanho amostral foi realizado pelo programa Graphpad 

Statemate 2.0 (Graphpad software, INC., San Diego, CA, EUA), pelo qual obteve-se 

o tamanho da amostra ideal para assegurar poder de 80% na análise estatística dos 

dados, sendo o valor a ajustado em 0,05. Com isso, obtivemos um tamanho 

amostral adequado de 18 pacientes (N=18) por grupo experimental, já incluindo os 

20% de desistência esperado em um estudo clínico. 

 

Seleção de pacientes 

 

         Após aprovação do Comitê de Ética de pesquisa em humanos da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto FORP-USP (CAAE 58534216.5.0000.5419), foram 

selecionados 18 pacientes (Figura 1) da Clínica de Pós-Graduação da mesma 

faculdade, de ambos os sexos, não fumantes, que não apresentem qualquer 

envolvimento sistêmico ou faça uso de medicamentos (imunossupressores ou 

fenitoína) que contra indique ou possa atuar como um fator conflitante ao tratamento 

periodontal e que não sejam gestantes ou lactantes. Estes apresentando queixa 

principal estética e/ou de hipersensibilidade dentinária não solucionada por outros 

meios. Os pacientes selecionados possuem retrações gengivais bilaterais, unitárias 

ou múltiplas, e apresentando pelo menos uma retração em cada quadrante contra 

lateral maior que 3mm , recessão tipo 1 (RT1), onde a retração gengival não tenha 

perda de inserção interproximal e a JAC não esteja  clinicamente visível na mesial e 

distal do mesmo elemento6, em canino, primeiro ou segundo pré-molares localizados 

em quadrantes diferentes contralaterais, onde em um dos quadrantes se realizou o 

REPC35(Figura 4),  com uso de ETCS (GC) e no outro foi utilizada o REPC com uso 

do MD (GT) (Figura 2). 
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Fig.1. Fluxograma de Consort do estudo 
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Fig 2. Sequência clínica. 

 

A:incisão; B: retalho parcial e alisamento radicular; C: condicionamento radicular com EDTA 24%; D: 
passividade do retalho; E: posicionamento do MD 1mm apical a JAC; F: sutura final (GT); G: 
posicionamento do ETCS 1mm apical a JAC; H: sutura final (GC) 
 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Fig 3. Inicial e pós-operatório de 3 e 6 meses. 

 

A:Incial (GC); B: inicial (GT); C: pós-operatório 3 meses (GC); D: pós-operatório 3 meses (GT); E: 
pós-operatório 6 meses (GC); F: pós-operatório 6 meses (GT). 
 

 

Fig 4. Desenho esquemático da incisão do retalho. 

 

Fonte: Ayub LG, Ramos UD, Reino DM, et al. A Randomized comparative clinical study of two surgical 
procedures to improve root coverage with the acellular dermal matrix graft. Journal of clinical 
periodontology 2012;39:871-878. 
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Tratamento periodontal básico 

 

Após a realização de exame periodontal, radiográfico e documentação 

fotográfica, todos os pacientes selecionados foram submetidos à terapia periodontal 

básica, incluindo orientações de higiene oral, raspagem e alisamento radicular e 

polimento coronário. Os fatores etiológicos primários e predisponentes das retrações 

gengivais foram verificados para que uma terapêutica etiológica apropriada possa 

ser instituída. Ajustes oclusais foram realizados quando necessário. Posteriormente, 

na reavaliação dos pacientes foi feito um novo exame fotográfico. Em seguida, os 

pacientes foram moldados com alginato para obtenção de um modelo em gesso 

pedra, que possibilitou a confecção de uma placa guia em acrílico. Esta foi utilizada 

para realização das medidas clínicas da altura da retração gengival (RG), 

profundidade clínica de sondagem (PCS), nível clínico de inserção (NCI), altura (GQ) 

e espessura (EGQ) da gengiva queratinizada. Todas as medidas foram feitas no 

local correspondente ao ponto central, mesial e distal da face vestibular dos dentes 

que apresentam as retrações gengivais por um único examinador previamente 

calibrado que não tinha conhecimento sobre o grupo onde o dente foi alocado. Para 

tanto, nas placas de acrílico foram confeccionadas canaletas de referência nos 

locais correspondentes ao ponto central, mesial e distal da face vestibular dos 

dentes que foram tratados, a fim de padronizar o sítio exato para as medições pré e 

pós-cirúrgicas. 

 

Parâmetros clínicos 

          

Os resultados obtidos através do uso de diferentes materiais foram avaliados 

clinicamente quanto ao índice de sucesso, medidos através do nível de recobrimento 

radicular dos defeitos envolvidos, e quanto à previsibilidade do uso do MD (GT), 

quando comparada com ao ETCS (GC). As avaliações ocorreram 2 semanas após o 

tratamento periodontal básico (baseline) e após 3 e 6 meses (Figura 3) aos 

procedimentos cirúrgicos. Essa análise foi realizada através de parâmetros clínicos 

como: 
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1 - Profundidade clínica de sondagem (PCS) 

Medida da margem gengival ao fundo de sulco gengival com auxílio de uma 

sonda periodontal tipo Carolina do Norte (Hu-Friedy, Chicago, IL, EUA) posicionada 

ao longo eixo do dente. 

 

2 - Nível clínico de inserção (NCI) 

Medido a partir de um ponto fixo pré-determinado ao fundo do sulco gengival 

com o auxílio de uma sonda periodontal tipo Carolina do Norte posicionada na 

direção das canaletas de referência da placa guia de acrílico. 

 

3 - Índice de sangramento a sondagem (ISS) 

Avaliado no momento da sondagem para análise da profundidade clínica. A 

presença de sangramento foi considerada positiva quando ocorrer em até 20 

segundos após a inserção da sonda para medida de profundidade de sondagem. 

A placa guia de acrílico foi utilizada para padronizar o posicionamento e 

angulação da sonda periodontal tipo Carolina do Norte. 

 

4 - Altura da retração gengival (RG) 

Medida a partir da JAC à margem gengival com o auxílio de um compasso de 

ponta seca e um paquímetro digital. 

 

5 - Largura da retração gengival (LRG) 

Medida ao nível da JAC com o auxílio de um compasso de ponta seca e um 

paquímetro digital. 

 

6 - Altura da gengiva queratinizada (GQ) 

Avaliada a distância da margem gengival à junção mucogengival (JMG) com o 

auxílio de um compasso de ponta seca posicionado na direção das canaletas de 

referência da placa guia de acrílico. Esta medida foi registrada por meio de um 

paquímetro digital. Solução de Schiller foi utilizada para facilitar a visualização e a 

determinação da faixa de gengiva queratinizada. 
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7 - Espessura da gengiva queratinizada (EGQ) 

Realizada próxima a JMG, na direção das canaletas de referência da placa 

guia de acrílico, através da utilização de um cursor endodôntico adaptado a uma 

agulha de anestesia. Esta penetrou na gengiva queratinizada até encontrar uma 

superfície dura. A medida determinada foi transferida para um paquímetro digital. 

 

8 - Gengivomorfometria 

Este parâmetro foi analisado através da padronização de dados, como 

fotografias intra-orais com o auxílio do aparelho Gengivomorfômetro36  e uma 

máquina digital profissional, equipada com lente macro 100mm e flash circular 

específico para fotografias intra-orais. As fotografias foram realizadas 2 semanas 

após a terapia periodontal básica e após 3 e 6 meses aos procedimentos cirúrgicos. 

A área das retrações gengivais (ARG) iniciais e residuais foram medidas utilizado um 

software específico (ImageJ, Instituto Nacional de Saúde, Bethesda, Maryland, EUA) 

para fotografias digitais. 

Com o uso desta metodologia foi possível analisar parâmetros clínicos obtidos 

em diferentes tempos. No tratamento de retrações gengivais foi possível avaliar a 

área de recobrimento radicular obtido. 

  

9 - Questionário estético funcional aplicado aos pacientes 

Além dos parâmetros clínicos, também foi também aplicado questionário 

estético com 3 e 6 meses para avaliar o grau de satisfação com a taxa de 

recobrimento (STR), coloração da gengiva (CG) e sensibilidade (SEN) (esta última 

aplicada inicialmente no baseline), e se necessário, se voltaria a realizar a cirurgia 

(CIR) em outras áreas. O paciente respondeu o questionário em uma escala VAS. 

 

10 – Escala Estética de Recobrimento Radicular (ERR) 

Aos 6 meses de pós-operatório, foi realizada uma avaliação estética37 por um 

especialista em periodontia cego ao estudo. Cinco variáveis foram analisadas: 

posição da margem gengival (MG), contorno do tecido marginal (CTM), textura de 

tecidos moles (TTM), alinhamento da junção mucogengival (AJM) e coloração da 

gengiva (CG). Zero, 3 ou 6 pontos foram usados para qualificar a MG, enquanto que 
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as outras variáveis usaram zero e 1 ponto para serem qualificadas somando um 

máximo de 10 pontos. 

MG: 

Zero pontos = falha no recobrimento radicular (gengiva marginal apical ou igual ao 

inicial); 

3 pontos = recobrimento radicular parcial; 

6 pontos = completo recobrimento radicular. 

CTM: 

Zero pontos = gengiva marginal irregular (não segue a JAC); 

1 ponto = contorno gengival adequado (segue a JAC). 

TTM 

Zero pontos = formação de cicatriz e/ou aparência de queloide; 

1 ponto = ausência de cicatriz ou queloide. 

AJM 

Zero pontos = junção mucogengival não alinhada a junção mucogengival do dente 

adjacente; 

1 ponto = junção mucogengival alinhada a junção mucogengival do dente adjacente. 

CG 

Zero pontos = coloração dos tecidos varia da cor gengival dos dentes adjacentes; 

1 ponto = coloração normal e integração com os tecidos adjacentes. 

 

Procedimentos cirúrgicos 

 

1 - Aleatorização, ocultação da alocação e cegamento 

O mesmo operador, especialista em periodontia, realizou as cirurgias 

plásticas periodontais de todos os pacientes. Para todos os pacientes, a 

aleatorização do tratamento que cada quadrante recebeu, foi realizada por uma 

tabela de aleatorização gerada por programa de computador (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA) preparada por outro investigador não envolvido na pesquisa clínica. A 

ocultação da alocação foi obtida utilizando envelope fechado opaco para cada 

paciente, contendo o tratamento atribuído a cada quadrante (GT e GC). O envelope 

correspondente ao paciente foi aberto e o tratamento atribuído foi realizado em cada 

lado. Ambos os lados foram tratados na mesma consulta. 
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2 - Grupo teste 

         Após antissepsia extra-oral e bucal e anestesia local (Lidocaína a 2% com 

epinefrina 1:100.000), foram realizadas incisões com uma lâmina de bisturi 15C 

montada em um cabo número 3 ou 5. Um REPC35 foi realizado, de forma que incluiu 

os defeitos múltiplos adjacentes. O desenho do retalho consistiu em uma incisão 

intrasulcular, que se estende por toda a margem gengival, incluindo as papilas 

interdentais, dos dentes envolvidos, e incisões relaxantes nas extremidades mesial e 

distal do quadrante tratado. Um retalho de espessura parcial foi elevado através de 

dissecção o mais próximo possível do periósteo e estendido além da JMG, para que 

o retalho pudesse ser posicionado coronalmente de forma passiva, recobrindo os 

defeitos sem tensão. O leito que recebeu o enxerto foi então preparado, 

primeiramente as superfícies radiculares expostas foram cuidadosamente 

instrumentadas, com curetas periodontais tipo Gracey (Hu-Friedy, Chicago, IL USA) 

afiadas, e condicionadas em ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) gel a 24% por 

dois minutos com subsequente irrigação com soro fisiológico por igual período. 

O MD foi então hidratado em soro fisiológico por 20 minutos38, e recortado 

com a forma e tamanho para cobrir a superfície radicular exposta e o periósteo 

adjacente. Foi suturada com fio absorvível 5-0 sobre o defeito 1 mm apical à JAC. As 

bordas laterais do enxerto foram suturadas no periósteo. Além disso, uma sutura tipo 

colchoeiro horizontal foi realizada no periósteo para evitar o deslocamento coronal 

do enxerto. O retalho de espessura parcial previamente elevado foi então 

posicionado coronalmente para cobrir todo o enxerto e foi suturado com fio de Nylon 

5-0 sem tensão à 1 mm coronal a JAC, partindo das incisões relaxantes (ponto 

simples) e finalizando com a margem gengival (suturas suspensórias). As suturas 

foram removidas com 14 dias. 

  

3 - Grupo controle 

Após antissepsia extra-oral e bucal e anestesia local (Lidocaína a 2% com 

epinefrina 1:100.000), foram realizadas incisões com uma lâmina de bisturi 15C 

montada em um cabo número 3 ou 5. Um REPC35 foi realizado, de forma que inclua 

os defeitos múltiplos adjacentes. O desenho do retalho consistiu em uma incisão 

intrasulcular, que se estende por toda a margem gengival, incluindo as papilas 
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interdentais, dos dentes envolvidos, e incisões relaxantes nas extremidades mesial e 

distal do quadrante tratado. Um retalho de espessura parcial foi elevado através de 

dissecção o mais próximo possível do periósteo e estendido além da JMG, para que 

o retalho possa ser posicionado coronalmente de forma passiva, recobrindo os 

defeitos sem tensão. O leito que recebeu o enxerto foi então preparado, 

primeiramente as superfícies radiculares expostas foram cuidadosamente 

instrumentadas, com curetas periodontais tipo Gracey (Hu-Friedy, Chicago, IL USA) 

afiadas, e condicionadas em EDTA gel a 24% por dois minutos com subsequente 

irrigação com soro fisiológico por igual período. 

O ETCS foi então retirado do palato39 na região de mesial de primeiro pré-

molar a distal do primeiro molar e recortado com a forma e tamanho para cobrir as 

superfícies radiculares expostas e o periósteo adjacente. Foi suturada com fio 

absorvível 5-0 sobre o defeito 1 mm apical à JAC. As bordas laterais do enxerto 

foram suturadas no periósteo. Além disso, uma sutura tipo colchoeiro horizontal foi 

realizada no periósteo para evitar o deslocamento coronal do enxerto. O retalho de 

espessura parcial previamente elevado foi então posicionado coronalmente para 

cobrir todo o enxerto e foi suturado com fio de Nylon 5-0 sem tensão à 1 mm coronal 

a JAC, partindo das incisões relaxantes (ponto simples) e finalizando com a margem 

gengival (suturas suspensórias). As suturas foram removidas com 14 dias. 

 

4 - Cuidados pós-operatórios 

Todos os pacientes foram instruídos a interromper a escovação dentária nos 

sítios cirúrgicos, para evitar trauma. por um período de 14 dias. Bochecho com 

solução de gluconato de clorexidina 0,12% duas vezes ao dia nos primeiros 15 dias. 

Foram prescritos Amoxicilina (500mg) três vezes ao dia por 7 dias; iniciando 24 

horas antes da cirurgia; Ibuprofeno (600 mg) três vezes ao dia por 5 dias; Dipirona 

Sódica (500 mg) quatro vezes ao dia por 3 dias; ambos iniciando antes da cirurgia 

para controle da dor pós-operatória. 

As suturas foram removidas após 7 (palato) e 15 (área receptora) dias e os 

pacientes foram instruídos a limpar a área cirúrgica com cotonetes de algodão 

embebidos na solução de clorexidina (usada como bochecho) duas vezes ao dia por 

15 dias. Todos os pacientes foram chamados para controle e profilaxia após 1, 2, 3 e 
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4 semanas e, subsequentemente, uma vez por mês até o período final (6 meses), 

mantendo-se um índice de placa <20% por todo o período. 

 

5 - Análise Estatística 

Os dados quantitativos são apresentados com médias e desvios-padrão. O 

nível de significância adotado foi 5% (p<0,05). As diferenças intergrupos (GC x GT) 

e intragrupos (Inicial, 3 e 6 meses) foram avaliadas utilizando testes paramétricos ou 

não paramétricos mais adequados após a análise da normalidade dos dados 

obtidos. 

A porcentagem de recobrimento (PR) adquirido foi calculada aos 3 e 6 meses 

pela seguinte fórmula: PR = RG (inicial) - RG (3 ou 6 meses) / RG (inicial) x 100. 
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3.  RESULTADOS 

 
Todos os pacientes participaram por toda duração do estudo e atenderam 

todos os seus compromissos de acordo com o protocolo estabelecido. Infecção e 

necrose dos enxertos foram detectados em dois pacientes bilateralmente, sendo os 

únicos eventos indesejáveis ocorridos. Foram tratados no total 36 recessões tipo16, 

18 com uso do MD (GT) e 18 com ETCS (GC) localizados em 15 caninos (13 

maxilares e 2 mandibulares) e 21 pré-molares (11 maxilares e 10 mandibulares) 

sendo 9 mulheres e 9 homens. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos no 

exame inicial nas médias de RG, LRG, GQ, EGQ e ARG (Tabela 2). Houve redução 

estatisticamente significante nos parâmetros RG, LRG e ARG e aumento da GQ e 

EGQ entre os exames iniciais e as análises pós-operatórias de 3 e 6 meses (Tabela 

1). 

Tabela 1. Parâmetros clínicos (valores médios ± desvios-padrão) nos exames inicial e 3 meses e 
inicial e 6 meses – comparação intragrupo 

 
Teste 

Parâmetros Inicial 3 meses p  6 meses p  

RG (mm) 3,33 ± 0,89 1,612 ± 1,19 <0,0001* 1,31±1,03 <0,0001* 

LRG (mm) 4,03±0,57 2,92±1,48 0,0005* 2,73±1,62 0,0056* 

GQ (mm) 1,87±1,17 2,75±1,44 0,0129* 2,85±1,43 0,0093* 

EGQ (mm) 0,76±0,21 1,10±0,39 0,0092* 1,10±0,31 0,0043* 

ARG (pix²) 222638±9973
1 

91292±84282 <0,0001* 72727±82631 <0,0001* 

      

Controle 

Parâmetros Inicial 3 meses p  6 meses p  

RG (mm) 3,21±0,80 1,00±0.94 <0,0001* 0,83±0,86 <0,0001* 

LRG (mm) 4,10±0,63 2,62±1,82 0,0056* 2,07±1,79 <0,0001* 

GQ (mm) 1,91±0,95 2,60±1,2 0,0016* 2,83±1,41 0,0065* 

EGQ (mm) 0,86±0,39 1,27±0,30 0,0018* 1,36±0,40 0,0033* 

ARG (pix²) 196461±8481
5 

59158±79858 <0,0001* 48414±63398 <0,0001* 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05 
RG, altura da retração gengival; LRG, largura da retração gengival; GQ, altura da gengiva 
queratinizada; EGQ, espessura da gengiva queratinizada; ARG, área de retração gengival; mm, 
milimetro; pix², pixel². 

 



38 

 

Aos 3 e 6 meses, não foram encontradas diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos para os parâmetros RG, LRG, GQ, ARG e 

PR, porém houve diferença estatisticamente significante no grupo EGQ favorecendo 

o GT nos dois tempos de coleta. No exame inicial o EGQ no GC foi de 0,82±0,27 

mm e 0,86±0,39 mm (p>0,05) no GT; contudo após 3 meses o EGQ no GC foi 

1,01±0,36 mm e 1,27±0,30 mm (p<0,05) no GT e aos 6 meses 1,10±0,31 mm e 

1,36±0,40 mm (p<0,05) respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 2. Parâmetros clínicos (valores médios ± desvios-padrão) nos exames inicial, 3 e 6 meses – 
comparação intergrupo 

 Controle Teste  

Parâmetros Inicial Inicial P 

RG (mm) 3,33±0,89 3,21±0,80 0,6704 

LRG (mm) 3,89±0,60 4,10±0,63 0,3165 

GQ (mm) 1,87±1,17 1,91±0,95 0,9086 

EGQ (mm) 0,82±0,27 0,86±0,39 0,7089 

ARG (pix²) 196461±84815 222638±99731 0,4022 

PR (%) N/A N/A N/A 

    

Parâmetros 3 meses 3 meses P 

RG (mm) 1,61±1,19 1,00±,094 0,0932 

LRG (mm) 3,28±1,33 2,62±1,82 0,2261 

GQ (mm) 2,75±1,44 2,60±1,20 0,7451 

EGQ (mm) 1,01±0,36 1,27±0,30 0,0251* 

ARG (pix²) 59158±79858 91292±84282 0,2485 

PR (%) 71,74±25,35 60,86±26,18 0,2539 

    

Parâmetros 6 meses 6 meses P 

RG (mm) 1,31±1,03 0,83±0,86 0,1364 

LRG (mm) 2,73±1,62 2,07±1,79 0,2536 

GQ (mm) 2,85±1,43 2,83±1,41 0,9572 

EGQ (mm) 1,10±0,31 1,36±0,40 0,0368* 

ARG (pix²) 48414±63398 72727±82631 0,329 

PR (%) 73,90±26,89 61,33±29,28 0,1887 
 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05  
RG, altura da retração gengival; LRG, largura da retração gengival; GQ, altura da gengiva 
queratinizada; EGQ, espessura da gengiva queratinizada; ARG, área de retração gengival; mm, 
milimetro; pix², pixel²; %, porcentagem; N/A, sem dados. 

 

Quando comparamos o ganho médio (delta) dos parâmetros analisados, 

verificamos que não houve diferença significante entre os grupos para RG, LRG, GQ 

e ARG nos dois tempos de avaliação pós-operatória.  No parâmetro EGQ houve 
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diferença significante (p<0,05) favorecendo o GT no período de avaliação aos 3 (GC: 

0,19±0,40 mm/ GT: 0,41±0,47 mm) e 6 meses (GC: 0,34±0,36 mm/ GT: 0,77±0,46 

mm) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Ganhos médios ± desvios-padrão dos parâmetros clínicos entre exames inicial e 3 meses e 
inicial e 6 meses 

Inicial - 3 meses 

Parâmetros Controle Teste P 

RG (mm) 1,95±1,13 2,34±1,16 0,0637 

LRG (mm) 1,11±1,52 2,02±1,76 0,083 

GQ (mm) 0,88±1,35 0,70±0,86 0,3266 

EGQ (mm) 0,19±0,4 0,41±0,47 0,0887 

ARG (pix²) 13137±82837 137304±89265 0,8368 

    

Inicial - 6 meses 

Parâmetros Controle Teste P 

RG (mm) 2,01±0.97 2,37±1,12 0,0712 

LRG (mm) 2,03±1,77 1,17±1,70 0,0665 

GQ (mm) 0,99±1,65 0,92±1,48 0,7393 

EGQ (mm) 0,34±0,36 0,77±0,46 0,001* 

ARG (pix²) 150222±81379 148047±83108 0,9372 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05 
RG, altura da retração gengival; LRG, largura da retração gengival; GQ, altura da gengiva 
queratinizada; EGQ, espessura da gengiva queratinizada; ARG, área de retração gengival; mm, 
milimetro; pix², pixel². 

 

Com relação a percepção estético funcional aplicado ao paciente, 

comparando os resultados intragrupo (Tabela 4) inicial, 3 e 6 meses, observamos 

que há diferença significativa no SEN. Na análise intergrupo (Tabela 5), não houve 

diferença significante em nenhum dos 4 parâmetros analisados (SEN, STR, CG e 

CIR) aos 3 e 6 meses. 
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Tabela 4. Questionário estético funcional aplicado ao paciente (valores médios ± desvios-padrão) nos 
exames inicial e 3 meses e inicial e 6 meses – comparação intragrupo 

Teste 

Pergunta Inicial 3 meses p  6 meses p  

SEN (%) 54,55±32,60 16,22±25,04 0,0002* 19,11±25,73 0,0018* 

STR (%) N/A 84,06±24,74 N/A 77,44±30,56 N/A 

CG (%) N/A 96,11±10,19 N/A 92,61±15,78 N/A 

      

Controle 

Pergunta Inicial 3 meses p  6 meses p  

SEN (%) 55,61±30,88 14,06±20,12 <0,0001* 11,17±17,51 <0,0001* 

STR (%) N/A 88,06±24,41 N/A 84,56±28,05 N/A 

CG (%) N/A 96,28±9,70 N/A 92,67±15,65 N/A 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05 
SEN, sensibilidade dentinária; STR, satisfação com a taxa de recobrimento; CG, coloração da 
gengiva; %, porcentagem; N/A, sem dados. 

 

 

Tabela 5. Questionário estético aplicado ao paciente (valores médios ± desvios-padrão) nos exames 

inicial e 3 meses e inicial e 6 meses – comparação intergrupo 

 Controle Teste  

Pergunta Inicial Inicial P 

SEN (%) 55,61±30,88 54,44±32,60 0,9017 

STR (%) N/A N/A N/A 

CG (%) N/A N/A N/A 

CIR (%) N/A N/A N/A 

    

Pergunta 3 meses 3 meses P 

SEN (%) 14,06±20,12 16,22±25,04 0,7305 

STR (%) 88,06±24,41 84,06±24,74 0,25 

CG (%) 96,28±9,7 96,11±10,19 >0,9999 

CIR (%) N/A N/A N/A 

    

Pergunta 6 meses 6 meses P 

SEN (%) 11,17±17,51 19,11±25,73 0,1094 

STR (%) 84,56±28,05 77,44±30,56 0,125 

CG (%) 92,67±15,65 92,61±15,78 >0,9999 

CIR (%) 100 100 1 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05 
SEN, sensibilidade dentinária; STR, satisfação com a taxa de recobrimento; CG, coloração da 
gengiva; CIR, voltaria a realizar a cirurgia em outro local; %, porcentagem; N/A, sem dados. 
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A Tabela 6 mostra os resultados da avaliação estética profissional onde tanto 

nos 5 requisitos analisados (MG, CTM, TTM, AJM e CG) quanto na somatória 

total, não houve diferença estatística significativa. 

 

 

Tabela 6. Avaliação estática profissional (valores médios ± desvios-padrão) no exame de 6 meses – 
comparação intergrupos 
Parâmetro
s 

TESTE CONTROLE P 

MG 3,56±1,21 4,31±1,54 0,125 

CTM 0,81±0,40 0,88±0,34 >0,9999 

TTM 0,69±0,48 0,63±0,50 >0,9999 

AJM 1±0 1±0 1 

CG 1±0 1±0 1 

TOTAL 7,06±1,39 7,81±1,56 0,0732 

*Diferença estatisticamente significante com p≤0,05 

MG, posição da margem gengival; CTM, contorno do tecido marginal; TTM, textura de tecidos moles; 

AJM, alinhamento da junção mucogengival; CG, coloração da gengiva. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo clínico controlado e aleatorizado, o uso do MD como alternativa 

ao ETCS para os procedimentos de recobrimento radicular foi comparado e 

analisado após 3 e 6 meses. O objetivo do estudo foi avaliar se o MD foi eficiente 

quando comparado ao ETCS nos procedimentos de recobrimento radicular, para que 

seja uma alternativa viável e que contorne os limites do enxerto autógeno: como 

quantidade limitada de tecido na área doadora e uma segunda área cirúrgica para 

obtenção do enxerto10-14.  

A amostra do estudo foi não-probabilística por conveniência e selecionada a 

partir dos casos clínicos com indicação cirúrgica de recobrimento radicular. Foi 

observado em ambos os grupos, no período inicial da coleta dos parâmetros 

clínicos, que não houve diferença significante entre eles sugerindo que as retrações 

tratadas no estudo não influenciaram os resultados. Após análises, realizados por 

um pesquisador cego aos grupos, dos pós-operatório de 3 e 6 meses, foi encontrado 

diferença estatística significante favorecendo o GT apenas no parâmetro clínico 

EGQ. Nos parâmetros RG, LRG, GQ e ARG não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. 

Estudos experimentais em animais têm demonstrado que a matriz colágena 

xenógena é substituída pelo tecido do hospedeiro apresentando características 

histológicas e funcionais ideais20. Além disso, ganho de altura e espessura de tecido 

queratinizado também foi relatado23, 30, 40, 41, em estudo em cães, avaliaram o ganho 

de volume de tecido gengival em análise 3D e concluíram que o MD apresentou 

resultados comparáveis ao ETCS após 10 meses. 

Cardaropoli et al. (2012)21, demonstraram em estudo clínico, aleatorizado e 

controlado, aumento na espessura gengival após retalho posicionado coronalmente 

tanto no grupo que associou enxerto de tecido conjuntivo, como no grupo que 

utilizou matriz colágena suína (Mucograft®, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suíça) 

para tratamento de retrações gengivais após 1 ano. No entanto, não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos em relação à espessura gengival, confrontando 

os resultados encontrados no presente estudo que mostrou maior espessura 

gengival no GT aos 3 e 6 meses. 
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Este resultado positivo pode ser explicado pela estabilização do coágulo, 

onde a matriz colágena possui a função de manter o espaço, evitando que forças de 

tração externas, desloque o coágulo42. Desta forma, existe a influência da espessura 

da matriz e da disposição das fibras colágenas no ganho de volume tecidual. 

Diversos são os biomateriais disponíveis, sendo assim, os dados devem ser 

interpretados com cautela.  

 Resultado semelhantes temos ao analisar os dados da diferença entre os 

dados iniciais com os dois tempos de pós-operatório (delta) em que temos diferença 

significativa no mesmo parâmetro apenas aos 6 meses, o que reforça a sugestão de 

seu uso para ganho de volume. Novaes et al (1975)43 em seu estudo clínico e 

histopatológico mostrou a relevância  da espessura gengival na formação da fissura 

periodontal  o que aumenta o risco de recessão gengival em um fenótipo gengival 

delgado, e o aumento da EGQ promovido pelo uso dessa nova matriz pode auxiliar 

na prevenção de futuras retrações nesse tipo gengival44. 

Com relação aos resultados obtidos aos 3 e 6 meses de pós-operatório, 

ambos os grupos apresentaram melhora significante nos parâmetros clínicos 

analisados, o que está de acordo com recente revisão sistemática45. Os resultados 

nos parâmetros RG, LRG, GQ, ARG e PR foram semelhantes para ambos os 

grupos, sugerindo que a matriz colágena xenógena pode ser uma alternativa viável 

ao ETCS para tratamento das retrações gengivais. No entanto, estes resultados 

devem ser validados por mais estudos a longo prazo, pois dados longitudinais46 

mostraram melhor estabilidade do ETCS quando comparado à matriz colágena 

suína após 5 anos.  

 O MD por ser uma matriz colágena não vital, depende da proliferação 

celular e vascular para que seja reorganizado e incorporado aos tecidos da área 

receptora. O suprimento sanguíneo gengival é em sentido caudo-cranial do vestíbulo 

em direção a margem gengival47. Durante o processo de cicatrização, uma 

quantidade maior de células e vasos sanguíneos estariam disponíveis fazendo uso 

de um retalho extendido, promovendo maior nutrição ao MD do que o retalho de 

Langer & Langer (1985)8. Esse retalho extendido apresentou resultados superiores 

quando comparado ao retalho de Langer & Langer (1985), demonstrado em um 

estudo clínico controlado e aleatorizado desenvolvido por Barros et al. (2005)12. 

Apesar da técnica cirúrgica no GT e GC serem retalho extendido e por isso incluir os 
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dentes adjacentes no seu desenho, os parâmetros clínicos não foram analisados 

nesses dentes e estudos anteriores com essa mesma extensão de retalho relataram 

que a técnica não afetou de forma negativa os dentes vizinhos12, 17, 48. 

 O uso de incisões relaxantes permite que haja menor tensão no retalho 

quando posicionado e suturado coronalmente, o que diminui a chance de exposição 

do enxerto. Uma preocupação constante nos procedimentos de recobrimento 

radicular é a contração primária do retalho que pode levar a exposição do enxerto 

e/ou uma reexposição da superfície radicular.   Para compensar essa contração 

primária, De Sanctis & Zucchelli (2007)49, sugeriram em um estudo de série de 

casos com 3 anos de acompanhamento uma modificação no desenho e 

posicionamento do retalho. Ayub et al. (2012)35 propuseram uma modificação da 

técnica desenvolvida por Barros et al. (2005)12 onde o enxerto foi posicionado 1mm 

apicalmente a JAC e o retalho sutura 1mm coronalmente a JAC compensando assim 

a contração primária dos tecidos moles e diminuindo a chance de exposição do 

enxerto. Neste estudo a técnica modificada obteve uma porcentagem de 

recobrimento radicular estatisticamente maior (88,37%) em comparação a técnica 

proposta por Barros et al. (2005) (65,85%) e nenhum e 2 casos de exposição do 

enxerto respectivamente. 

 O uso do EDTA como biomodificador da superfície radicular adjunto 

aos procedimentos de recobrimento radicular tem sido recomendado com o intuito 

de remover a smear layer e toxinas de origem bacteriana50, expor fibras de colágeno 

na superfície da dentina51, facilitar a migração celular e postergar o crescimento 

epitelial52, 53. Apesar de recente revisão sistemática54 não apresentar diferença 

estatística nos parâmetros clínicos nos procedimentos com e sem uso do EDTA, 

histologicamente, foi demonstrada uma superfície mais biocompatível sendo mais 

condutiva para a colonização das células dos tecidos periodontais50, 53, 55, 56.  

Apesar da técnica escolhida para os dois grupos conterem incisões relaxantes 

verticais, não houve formação de cicatrizes pelo fato delas serem realizadas de 

forma biselada favorecendo a coaptação dos tecidos e consequentemente, a 

cicatrização49. A avaliação estética do resultado cirúrgico do recobrimento radicular, 

realizada por profissional especialista em periodontia, foi cega para a técnica 

utilizada. Nessa avaliação avaliou-se os parâmetros de qualidade da cirurgia pré-

estabelecidos e verificou-se que os grupos não apresentaram diferenças 
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perceptíveis significantes. De Resende et al. (2018)57, comparou a utilização do 

enxerto gengival livre com substituto mucoso alógeno para ganho de tecido 

queratinizado avaliando a percepção estética de profissionais. Os autores mostraram 

que a utilização da matriz apresentou melhor resultado estético comparado ao 

enxerto gengival livre. No entanto, em nosso estudo, ao utilizar a técnica subepitelial, 

essa diferença na percepção estética foi minimizada, não apresentando diferença 

entre os grupos.   

Em relação à percepção do paciente quanto a estética e função, foi 

observada melhora significativa na sensibilidade dentinária e satisfação com o 

resultado obtido quando comparado ao baseline em ambos os grupos. Além disso, 

todos os pacientes responderam que voltariam a fazer os procedimentos caso 

houvesse indicação em outras áreas reforçando a satisfação com o tratamento em 

ambos os grupos. Tonetti et al. (2018)58, relataram que as principais vantagens da 

utilização da matriz de colágeno xenógena comparado ao ETCS, foi o tempo de 

recuperação e ingestão de menos analgésicos pelos pacientes no pós-operatório.  

 Podemos concluir que o uso do MD pode ser uma alternativa viável ao 

ETCS nas cirurgias de recobrimento radicular e para ganho de volume de tecido 

queratinizado, desde que determinados critérios sejam adotados, como realização 

de retalho extendido para que haja maior nutrição da matriz colágena e o 

posicionamento apical à JAC da mesma, diminuindo o risco de exposição. Estudos 

longitudinais e com metodologia similar são necessárias para que se possa observar 

sua estabilidade ao longo prazo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Considerando que o uso da matriz colágena demonstrou potencial para o 

recobrimento radicular e ganho de mucosa queratinizada podemos sugerir sua 

aplicação como biomaterial alternativo às técnicas de recobrimento radicular com 

enxerto autógeno de tecido conjuntivo, sem a necessidade de área doadora e menor 

morbidade ao paciente, desde que respeitando princípios cirúrgicos do tipo de 

retalho para prevenir maior chance de exposição do MD e que lhe permita maior 

nutrição. 
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