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I – INTRODUÇÃO   

 

Há muitas décadas têm sido discutidos na literatura, os problemas que 

envolvem o deslocamento da margem gengival no sentido apical com exposição 

radicular. Estes defeitos anteriormente denominados “recessões gengivais”, 

receberam  nova nomenclatura, pois muitas vezes na ausência de gengiva o tecido 

migrante é composto apenas por mucosa alveolar, tendo por este motivo, assumido 

a terminologia “recessão do tecido marginal”, recomendada desde o Simpósio 

Mundial de Periodontia da Academia Americana de Periodontia em 1996, 

nomenclatura que tem sido aceita por alguns autores (ALLEN & MILLER, 1989; 

RAETZKE, 1985; JAHNKE et al, 1993; WENNSTRÖM & PINI PRATO, 1999; 

BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002). 

Estes defeitos, com aproximadamente 68% de prevalência entre 

indivíduos adultos, possuem etiologia distinta e muitas vezes têm causas associadas 

entre si (VEHKALAHTI, 1989). Os mesmos podem surgir a partir de fatores 

predisponentes ou de fatores desencadeantes, como deiscência e fenestração 

óssea, mau posicionamento dentário, pouca espessura ou ausência de mucosa 

ceratinizada, movimento ortodôntico além dos limites ósseos, abfração, erros na 

higiene bucal, restaurações subgengivais, doença periodontal inflamatória, incisão 

relaxante mal localizada para tratamentos cirúrgicos e infecção por vírus 

(ERICSSON & LINDHE, 1984; BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002; PINI-PRATO 

et al, 2002). 

A recessão do tecido marginal além de hipersensibilidade dentinária 

(ALLEN & MILLER, 1989; BRUNO, 1994; PEREIRA, 1995; BORGHETTI & 

MONNET-CORTI, 2002), também pode provocar e favorecer o aparecimento de 
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cáries cervicais e lesões não cariosas como abrasão (provocada por escovação 

traumática) e erosões dentárias (HOLBROOK & OCHSENBEIN, 1983; BORGHETTI 

& MONNET-CORTI, 2002; LEITE & PINTO, 2001; KLIEMANN, 2002). A erosão, por 

sua vez, pode aumentar a severidade do defeito, por envolver não apenas os ácidos 

exógenos como de frutas cítricas (origem extrínseca), mas também ácidos 

provenientes da doença do refluxo gastroesofágico (origem intrínseca) (PORTO-

NETO et al, 2000, BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002). Além das causas 

citadas, inúmeras vezes está associada a um descontentamento dos pacientes, 

devido ao efeito inestético. 

Várias são as técnicas propostas para o tratamento das recessões do 

tecido marginal. Algumas são voltadas para eliminar os sintomas dolorosos, à base 

de medicamentos de uso tópico, visando favorecer inclusive a higiene e fisioterapia 

oral (PEREIRA, 1995). Outras técnicas visam aumentar cirurgicamente a quantidade 

de mucosa ceratinizada e/ou gengiva inserida, com a finalidade de estabilizar a 

margem gengival e/ou recobrir raízes desnudas (NABERS, 1966; RAETZKE, 1985; 

NELSON, 1987; ALLEN & MILLER, 1989; BRUNO, 1994; BOUCHARD et al, 1994, 

1997). 

A confecção de um retalho reposicionado coronalmente foi avaliado por 

Holbrook & Ochsenbein (1983) e por Allen & Miller (1989). Apesar dos bons 

resultados obtidos, principalmente na satisfação dos pacientes, está indicado 

principalmente para casos de defeitos estreitos, tal como recessão classe I de Miller, 

nos quais está sempre presente uma quantidade suficiente de gengiva para garantir 

o sucesso dos casos tratados.  

Os procedimentos cirúrgicos inicialmente desenvolvidos para este fim 

eram compostos de “enxertos gengivais livres” conjuntivo-epitelizados (SULLIVAN & 
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ATKINS, 1968a,b, 1969; BRACKETT & GARGIULO, 1970; MATTER & CIMASONI, 

1976; WARD, 1974; BELL et al,1978; MATTER, 1980; HOLBROOK & 

OSCHENBEIN, 1983; POLLACK, 1984; MILLER, 1985b). A principal desvantagem 

após a cicatrização era a estética obtida, não sendo raros os questionamentos dos 

pacientes sobre a coloração esbranquiçada do enxerto quando comparada com as 

áreas gengivais circunvizinhas. Além do aspecto inestético, principalmente 

relacionado com a espessura do enxerto e pigmentação, estes enxertos também 

apresentavam maior probabilidade de hemorragia, além da exposição óssea no sítio 

doador (BRASHER et al, 1975; BORGHETTI et al, 1999; BORGHETTI & MONNET-

CORTI, 2002). 

Edel & Faccini (1977) e posteriormente Langer & Calagna (1980), 

utilizaram enxertos gengivais compostos apenas de tecido conjuntivo, com a 

intenção de aumentar a faixa de mucosa ceratinizada. A partir de 1985, Langer & 

Langer, passaram a utilizar o enxerto conjuntivo subepitelial para o recobrimento 

radicular, observando melhoria da cicatrização, pois os enxertos assumiam 

coloração compatível com os tecidos adjacentes, característica esta que agradava 

tanto os pacientes quanto cirurgiões (NELSON, 1987). Acrescenta-se às qualidades 

anteriores, que os resultados tendiam a ser melhores com o passar do tempo 

(HARRIS, 2002). 

Vários são os procedimentos cirúrgicos desenvolvidos com o objetivo 

de recobrir superfícies radiculares expostas, em defeitos causados pela recessão do 

tecido marginal. Têm sido citadas na literatura várias técnicas de enxerto gengival 

livre, conjuntivo-epitelizados (NABERS, 1966; BRASHER et al, 1975; MILLER & 

CRADDOCK, 1996; BOSCO, 1998) ou compostos apenas de tecido conjuntivo 

(LANGER & CALAGNA, 1980; NELSON, 1987; RAETZKE, 1985; BORGHETTI & 
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LOUISE, 1994; HARRIS, 1997a,b; CAMPOS & TUMENAS, 1998). Associa-se a 

estes enxertos, a confecção de retalhos no sitio receptor com deslize lateral ou 

coronal dos mesmos (BRUNO, 1994; WENNSTRON & ZUCCHELLI, 1996; HARRIS, 

1992, 1994, 1997a,b; OZCAN et al, 1997; BALDI et al., 1999; CORDIOLI et al, 2001; 

LEE, et al., 2002), além da utilização ou não de membranas reabsorvíveis pela 

técnica da regeneração tecidual guiada (PINI-PRATO et al., 1992; WANG et al., 

1996; HARRIS, 1997a). Nestes procedimentos cirúrgicos também são discutidas as 

melhores espessuras dos enxertos e dos retalhos (SULLIVAN & ATKINS, 1968a; 

HOLBROOK & OCHSENBEIN, 1983; RAETZKE, 1985; NELSON, 1987; HAERI & 

SERIO, 1999; OLIVEIRA, 2001; MOTTA, 2002). 

Entretanto, em qualquer técnica empregada, os objetivos visam 

aumentar a probabilidade de recobrimento radicular total, com inserção deste novo 

tecido à superfície dentária anteriormente exposta. Não obstante, os fenômenos 

relacionados à cicatrização são também de importância fundamental, principalmente 

no tocante à estética, evitando-se ao máximo, cicatrizes tipo queilóide ou com 

“estufamento” (LANGER & LANGER, 1985; HARRIS, 1992; JANKE et al, 1993). 

Nos dias atuais, estas técnicas cirúrgicas têm sido modificadas e 

utilizadas inclusive em microcirurgia odontológica na área de periodontia, com o 

objetivo de satisfazermos nossos pacientes não apenas no sentido de eliminarmos a 

hiperestesia dentinária, mas também no aspecto de recobrimento radicular (com 

diminuição da coroa clínica do dente) favorecendo a estética e a cicatrização, 

principalmente no que tange à inserção conjuntiva (CAMPOS & TUMENAS, 1998; 

TIBBETTS & SHANELEC, 1996, 1998). Esta inserção conjuntiva, representa a área 

de união biológica entre o tecido gengival e o dente, cujo ganho se verifica quando 

do aumento da quantidade de mucosa ceratinizada (MACÊDO, 1986). 
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Com o objetivo de se prever o grau de recobrimento radicular após 

tratamento cirúrgico, Miller (1985a), a partir da anatomia das áreas adjacentes aos 

defeitos de recessão do tecido marginal, idealizou uma classificação baseada não 

apenas na altura e largura dos defeitos como a proposta por Sullivan & Atkins 

(1968a), mas também na posição do zênite gengival na área do defeito e a presença 

ou não de mucosa ceratinizada, alem de relacionar o defeito com a quantidade de 

osso existente e altura do tecido gengival nas áreas interproximais. 

Em estudos mais recentes tem se observado uma maior tendência à 

utilização dos enxertos livres conjuntivos subepiteliais, ao invés dos enxertos livres 

compostos por conjuntivo e epitélio, pelo fato destes enxertos oferecerem maior 

previsibilidade de resultados (LANGER & LANGER, 1985; HARRIS, 1992, 1994, 

1997a,b, 2002; JAHNKE et al, 1993; MILLER & CRADDOCK 1996; BOUCHARD et 

al, 1994, 1997; BRUNO, 1994; BORGHETTE & LOUISE, 1994; BORGHETTI et al, 

1999; MAURER et al, 2000; LEE et al, 2002). 

Entretanto, em qualquer um destes enxertos, um dos problemas 

relaciona-se com a necessidade de fixação destes sobre a área avascular da 

superfície radicular exposta, promovendo um mínimo de tensão sobre os tecidos, 

que fatalmente sofrem ação da musculatura, além de isquemia e uma quantidade 

mínima de coágulo entre o tecido enxertado e o retalho leito/receptor, responsáveis 

por deiscências e hematomas (CARUSO et al, 1984). O método de escolha para 

manter adaptados os enxertos durante os períodos iniciais da cicatrização, eram as 

clássicas suturas. Vários estudos foram realizados com o objetivo de se utilizar um 

material que provocasse menor resposta inflamatória, nos momentos iniciais da 

cicatrização, além de não interferir na capacidade hemostática e favorecer a adesão 
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dos tecidos (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982; PINI-PRATO et al, 1983; 

OHAZAMA et al, 1996). 

Em 1998, Selvig et al avaliaram em cães, as reações dos tecidos 

bucais aos materiais de sutura, uma vez que devido a sua composição e 

propriedades físicas e biológicas, poderiam induzir diferentes graus de reações 

inflamatórias. Os autores observaram que as reações inflamatórias foram mais 

rápidas e intensas do que as relatadas quando da sua utilização em outros locais, 

tendo sido comum à invasão bacteriana, principalmente com a utilização de fios 

trançados, como a seda. Acrescenta-se aos fatos que suturas de modo geral, 

quando colocadas em gengiva e mucosa bucal produzem resposta tecidual 

prolongada, provavelmente como resultado da contaminação contínua. 

Os efeitos adversos das suturas na mucosa bucal e gengiva 

propiciaram a possibilidade de substituí-las por adesivos teciduais. Assim, são 

mencionados na literatura médica, mesmo em tempos recentes, adesivos teciduais à 

base de cianoacrilato (RAETZKE, 1985; DONKERWOLCKE et al, 1998; MÜLLER et 

al, 1998, 1999). Estes adesivos, por outro lado, tem sido abandonados para essa 

finalidade por se tratar de um material aloplástico e não apresentar características 

ideais do ponto de vista biológico (PETERSEN & DENMARK, 1985). Associa-se aos 

fatos as reações teciduais indesejáveis. 

Em substituição a estes adesivos, foram introduzidos na prática clínica 

os agentes selantes obtidos a partir de concentrado das glicoproteinas humanas não 

colagênicas fibrina-fibronectina (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982). Estes 

selantes aderem aos tecidos como resultado de forças físicas decorrentes da 

adesão e coesão, e devem apresentar biocompatibilidade, adequado tempo de 
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trabalho, biodegradação, dispersão e mínima toxicidade (DONKERWOLCKE et al, 

1998). 

Os selantes de fibrina, por serem biocompatíveis, não estão 

associados à inflamação e necrose, comuns nos selantes sintéticos, e, por 

promoverem adesão dos tecidos, podem destinar-se a inúmeros procedimentos 

cirúrgicos (MORIKAWA, 2001). 

No entanto, como são compostos da mistura de fibrinogênio e trombina 

e apesar de serem submetidos à inativação viral por diferentes métodos, a origem 

dos mesmos tem sido fonte de preocupação devido à possibilidade de infecção dos 

pacientes, principalmente no que se refere à toxicidade do material e possibilidade 

de transmissão de doenças de etiologia viral. 

Com o objetivo de eliminar estes inconvenientes, além do alto custo, foi 

desenvolvido na UNESP-BOTUCATU, especificamente no Centro de Estudo de 

Vacinas e Animais Peçonhentos (CEVAP), um material adesivo composto por uma 

enzima derivada de veneno de serpente, a “trombina-símile” em substituição à 

trombina humana e bovina, e o fibrinogênio humano foi substituído por um 

concentrado derivado do sangue de grandes animais. 

Thomazini-Santos (1996), avaliou o efeito da fração tipo trombina 

isolada do veneno de serpente sobre o fibrinogênio existente no crioprecipitado de 

diferentes espécies animais (bovinos, eqüinos, ovinos e bubalinos), e concluiu que o 

fibrinogênio proveniente de bubalinos desencadeava uma reação com a “trombina-

símile” derivada de veneno de serpente, mais próxima àquela observada entre a 

trombina e fibrinogênio humanos. Estas enzimas iriam promover a coagulação do 

precipitado, estancando hemorragia, na aproximação de feridas cirúrgicas e até na 

formação de uma película protetora para queimaduras extensas. 
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A primeira utilização clínica deste selante composto por trombina símile 

e fibrinogênio de bubalinos foi realizada por Stolf (1998), para fixação de enxertos de 

pele, quando o mesmo realizou protocolo de análises toxicológicas e de reações 

colaterais específicas (proteolíticas e coagulantes), não tendo encontrado efeitos 

colaterais que levassem à necessidade de repetir estes estudos. Mais recentemente, 

este adesivo também foi utilizado em cirurgias bucais por Oliveira (2001), na área de 

periodontia para fixação de enxerto gengival livre conjuntivo-epitelizado. 

Os resultados obtidos por este selante, associados ao fato de que o 

enxerto conjuntivo subepitelial constitui-se num procedimento de eleição para 

recobrimento radicular, levou-nos a realizar o presente trabalho com a finalidade de 

comparar este método de fixação do enxerto com o método clássico através de 

suturas, para correção da recessão do tecido marginal em defeitos classes I e II de 

Miller (1985a). 
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II – OBJETIVO 

   

 

O presente trabalho têm por objetivo a utilização de um novo selante 

de fibrina derivado do veneno de serpente, para fixação de enxerto de tecido 

conjuntivo em comparação ao uso de suturas, em recessões do tecido marginal 

classes I e II de Miller. 
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III – CASUÍSTICA E MÉTODO 

                     

O recobrimento radicular nas áreas de recessão do tecido marginal 

com enxerto de tecido conjuntivo foi realizado em 42 pacientes, sendo 26 do sexo 

feminino e 16 do sexo masculino com apenas um procedimento cirúrgico em cada 

paciente. 

Esses pacientes foram distribuídos de maneira randomizada, a partir 

da seleção inicial tendo sido realizada a fixação do enxerto com fio de poliglactina 

910 em 21 deles (Grupo controle) e a fixação com cola de fibrina derivada do 

veneno de serpente nos restantes (Grupo teste). O grupo Controle foi composto de 

12 homens e 9 mulheres e o grupo Teste de 17 mulheres e 4 homens. 

As avaliações foram realizadas no período pré-operatório, 

imediatamente após o ato cirúrgico e aos sete, 14, 21, 30, 60 e 90 dias de pós-

operatório. 

Em cada um dos grupos, os pacientes foram catalogados 

numericamente de 1 a 21, e estes podem ser identificados nos anexos 

correspondentes aos “bancos de dados” de cada uma das variáveis estudadas, que 

estão disponíveis no APÊNDICE. 

Para que o presente estudo fosse realizado, seguimos algumas 

diretrizes, sempre na mesma seqüência de procedimento e importância, que 

consistiram de:  

1 – Critério de inclusão  

2 – Plano de tratamento 

3 – Método estatístico 

4 – Validação dos critérios de estética 
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1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

       

1.1. Exame clínico inicial 

 

Nesta fase foi realizada inspeção clínica para diagnosticar a recessão 

do tecido marginal, selecionando as recessões classes I e II de Miller com largura 

igual ou superior a 4mm e a necessidade de tratamento cirúrgico, a partir de queixas 

de hipersensibilidade dentinária e/ou estética. Também foram realizadas radiografias 

periapicais para confirmação da ausência de perda óssea interproximal, excluindo os 

casos em que houvesse necessidade de, ou já apresentassem tratamento 

endodôntico. 

 

1.2. Seleção de pacientes 

 

Uma vez constatada a necessidade de tratamento cirúrgico para o 

recobrimento radicular, procedemos à investigação clínica sistêmica através de 

questionário de saúde, quando então foram excluídos aqueles pacientes que 

apresentavam problemas que pudessem comprometer os resultados dos trabalhos a 

serem executados tais como diabéticos, terapia à base de antiinflamatórios não 

esteróides (AINEs), anticoagulantes, uso de imunossupressores, doenças 

debilitantes ou auto-imunes, histórico pregresso de hemorragias, hipersensibilidade 

medicamentosa e pacientes grávidas. Os critérios acima foram instituídos para 

composição mais homogênea possível dos 2 grupos estudados. A ficha de seleção 

dos pacientes utilizada no presente trabalho está disposta no apêndice (Anexo 1). 
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1.3. Permissão do paciente 

 

Nesta mesma oportunidade foi observado o interesse do paciente em  

participar do tratamento proposto, com exposição detalhada do plano de pesquisa 

(tratamento e objetivos), tendo sido apresentado o termo de consentimento livre 

esclarecido baseado no Código Nacional de Ética em Pesquisa e redigido conforme 

o Art. 196/96. Este termo foi aceito pelos comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP e da Faculdade de Odontologia da 

Universidade do Sagrado Coração, para a realização do tratamento cirúrgico, 

reconhecendo estar ciente do trabalho a ser executado e uma vez concordando, 

assinando e datando o referido documento (ANEXO 2). 
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2. PLANO DE TRATAMENTO   

                                                             
Todos os procedimentos, incluindo realização dos exames e 

procedimentos cirúrgicos, foram realizados pelo mesmo profissional.   

                           

2.1. Período pré-cirúrgico  

 

2.1.1. Controles e registros de dados  

 

No pré-operatório foram registrados os dados obtidos a partir da 

aferição da pressão arterial, pulso, temperatura e classificação dos defeitos segundo 

Miller (1985a), assim como foram também registrados os primeiros dados 

específicos da área a ser operada, os quais serviram como parâmetros para os 

controles futuros. Estes parâmetros foram obtidos através de medidas no centro-

vestibular da recessão, tendo como referência o centro da face incisal e o zênite 

gengival (PINI-PRATO et al, 1999), utilizando sonda periodontal de pressão 

controlada calibrada com força de 0,2N, quantificando as seguintes variáveis no 

centro vestibular: 

1. Altura da recessão (AR): Distância entre a junção cemento/esmalte e a margem 

gengival; 

2. Altura de mucosa ceratinizada (MC): Distância entre a margem gengival e a 

junção muco-gengival; 
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3. Índice de placa (IP) de (LÖE, 1967): 

- contagem 0: Sem placa na região gengival; 

- contagem 1: Sem placa visível a olho nu, mas visível na extremidade da 

sonda após movê-la pela superfície na entrada do sulco 

gengival; 

- contagem 2: A região gengival é revestida por uma camada de fina a 

moderada de placa e o depósito é visível a olho nu; 

- contagem 3: Acúmulo pesado de matéria mole ,cuja espessura preenche 

o nicho produzido pela margem gengival e superfície dental. 

A região interdental fica preenchida com partículas moles. 

4. Profundidade de sondagem (PS): distância entre a margem gengival e o fundo do 

sulco ou bolsa periodontal. 

5. Índice gengival (IG) (LÖE, 1967): 

- contagem  0: Gengiva normal 

- contagem 1: Inflamação leve, ligeira alteração da cor, edema leve, sem 

sangramento na sondagem; 

- contagem 2: Inflamação moderada, vermelhidão, edema  e sangramento 

na sondagem;  

- contagem 3: Inflamação severa, vermelhidão e edema marcante, 

ulcerações e tendência ao sangramento espontâneo. 

6. Nível de inserção clínica (NIC): Obtida a partir da adição da profundidade de 

sondagem com a altura da recessão; 

7. Quantidade de gengiva inserida (GI): Obtida subtraindo-se a profundidade de 

sondagem, da altura da mucosa ceratinizada.  
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Os pacientes submeteram-se a seguir a exame clínico da oclusão para 

detecção de possíveis contatos prematuros além de receberem instruções sobre 

higiene e fisioterapia oral (HFO), orientados para execução da técnica de escovação 

de Stillmann, além da utilização correta do fio dental e tratamento da superfície 

radicular exposta.  

 

2.2. Período trans-cirúrgico 

 

O período trans-cirúrgico para o tratamento da superfície radicular, 

consistiu inicialmente de anestesia infiltrativa com solução de prilocaína a 3% com 

felipressina 0,03 UI/ml® nas áreas receptora e doadora dos enxertos, com seringa 

carpule e agulha  gengival 30G. 

 

2.2.1. Área  receptora 

 

2.2.1.1. Tratamento da superfície radicular exposta 

 

Inicialmente foram realizados a raspagem e o alisamento da superfície 

radicular com curetas periodontais de Gracey no 7-8, com o objetivo de eliminar 

bactérias e toxinas bacterianas além de cemento necrótico (Figura 1). A seguir, 

efetuamos o refinamento com brocas “carbide” multilaminadas de alta rotação de 16 

e 32 lâminas, adaptadas em micromotor de baixa rotação (Figura 2), também como 

objetivo de reduzir a convexidade radicular e conseqüentemente a dimensão mesio-

distal (MILLER, 1985b).  

®Citanest 



Casuística e Método 
 
 

 

19

Posteriormente procedeu-se a descontaminação destas superfícies com solução de 

ácido cítrico pH1 com tetraciclina utilizando pincel “micro-brush”, friccionando a área 

por 3 minutos como proposto por Greghi et al, (1998) (Figura 3). A etapa final do 

tratamento da superfície radicular exposta consistiu na irrigação desta área com 

água destilada estéril por 45 segundos.  
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FIGURA 1. Raspagem e alisamento da superfície radicular exposta com cureta 

Gracey  no 7. 
 
                                        

 
 
FIGURA 2. Refinamento na superfície radicular com brocas multilaminadas 

adaptada ao micromotor de baixa rotação. 
 

 
 
FIGURA 3. Descontaminação radicular com ácido cítrico pH1 e tetraciclina, 

utilizando-se pincel microbrush. 
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2.2.1.2. Preparo do retalho 

 

Para o preparo do tecido mole da área receptora, realizamos uma 

modificação da técnica cirúrgica de Bruno (1994), empregada por Campos & 

Tumenas (1998). 

Com o auxílio de lâmina 15 adaptada a cabo de bisturi nº 3, foram 

inicialmente realizadas duas incisões horizontais e paralelas, distantes entre si em 

um a dois milímetros, na altura da junção cemento/esmalte sem atingir o periósteo, 

nas papilas interdentais mesial e distal do dente portador da recessão do tecido 

marginal (Figura 4). 

A seguir, realizamos uma incisão intra-sulcular circundando a área de 

recessão do tecido marginal, a qual unia entre si as incisões horizontais localizadas 

nas papilas interdentais mesial e distal (Figura 5). 

Com o auxílio do bisturi, procedia-se a elevação de um retalho de 

espessura parcial, obtido da divisão do tecido gengival, sendo composto por tecido 

conjuntivo recoberto de epitélio, cujo limite superior do mesmo ultrapassava a junção 

mucogengival (JMG), como sugerido por Bruno (1994) e por Cordioli et al, (2001). A 

porção interna do conjuntivo derivada da divisão gengival efetuada anteriormente 

ficava aderida ao periósteo.  

O retalho final era obtido após a secção, com tesoura específica de 

microcirurgia, do epitélio entre as 2 incisões paralelas nas papilas interdentais e do 

epitélio que circundava a superfície radicular a ser tratada. 

Na eventualidade de ocorrer desnível entre a área de recessão 

gengival e a superfície exposta cirurgicamente sob o retalho, realizávamos o 
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alisamento com curetas de Gracey nº 7 e refinamento com broca “carbide” 

multilaminar, de forma semelhante à da região supragengival anteriormente descrita.  

Após o preparo do leito receptor, era então realizada a medida mesio-

distal, que serviria posteriormente para delimitar, na área doadora, o comprimento 

do enxerto a ser obtido. 
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FIGURA 4. Incisões papilares, horizontais (setas), realizadas nas papilas 

interdentais mesial e distal à altura da junção cemento/esmalte do 

dente a ser tratado. 

 
    

 
 

FIGURA 5. Incisão sulcular (seta), unindo as incisões horizontais papilares. Início da 

confecção do retalho de espessura parcial, com auxílio do bisturi. 
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2.2.2. Área doadora 

 

2.2.2.1. Preparo do enxerto conjuntivo 

                          

Utilizando 2 lâminas 15C paralelas, acopladas ao bisturi como 

idealizado por Harris (1992) (Figura 6), delimitamos o comprimento e espessura do 

enxerto na região posterior do palato, respeitando os acidentes anatômicos que 

limitam a região, obtendo-se o enxerto de tecido conjuntivo com um 1mm de 

espessura (Figura 7). A liberação deste na porção mais apical era realizada com 

bisturi simples lâmina 15, sem a confecção de incisões verticais, assumindo o 

enxerto a forma de meio circulo. 

Uma leve pressão digital com gaze embebida em soro fisiológico sobre 

o epitélio da área doadora foi suficiente para promover a hemostasia da área, sem 

necessidade de suturas (Figura 8). 

O enxerto livre, em forma de meio círculo, era à seguir liberado da 

porção epitelial localizada na região coronaria, utilizando-se lâmina 15 do bisturi e 

fórceps de joalheiro (Figura 9). Na eventualidade deste apresentar também tecido 

adiposo e ou glandular, os mesmos também eram retirados, completando o preparo 

deste para ser levado ao sítio receptor para fixação. O tamanho final correspondia à 

aproximadamente o dobro da largura da recessão a ser tratada. 
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FIGURA 6. Cabo de bisturi de Harris, com duas lâminas 15C acopladas, paralelas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIGURA 7. Incisões paralelas para obtenção do enxerto de tecido conjuntivo.  
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FIGURA 8. Área doadora,após remoção do enxerto e compressão da área. 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 9. Enxerto livre logo após a retirada, submetido a remoção do colar epitelial 

com auxílio de bisturi e forceps de joalheiro.  
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2.2.3. Fixação dos enxertos 

 

2.2.3.1. Grupo teste 

 

O fibrinogênio, “trombina-símile” e o cloreto de cálcio, componentes do 

selante, eram armazenados isoladamente em tubos tipo “eppendorfs” (Figura 10), 

sendo que, o fibrinogênio e a “trombina símile” eram mantidos em temperatura de 20 

graus negativos e o cloreto de cálcio somente sob refrigeração, sendo colocados em 

temperatura ambiente minutos antes de sua utilização para liquefação dos 

componentes. 

Como sugerido por seus idealizadores, a mistura dos componentes 

deveria ser feita com auxílio de seringa dupla tipo Panject, sendo que em uma delas 

colocava-se o cloreto de cálcio e a trombina símile e na outra o fibrinogênio, 

ocorrendo a polimerização após a união dos três componentes, diretamente no local 

desejado. 

Devido ao local de sua utilização neste experimento,foi necessária uma 

adaptação da técnica original, onde substituímos a seringa dupla por duas seringas 

isoladas de insulina, com colocação dos componentes em um pote dappen, 

realizando-se a homogeneização com pincel de cerdas de nylon (Figura 11). Este 

mesmo pincel também foi utilizado para a colocação do selante no leito cirúrgico 

ainda em estado líquido, inicialmente sobre a superfície exposta do tecido conjuntivo 

aderido ao periósteo, imediatamente antes de colocarmos o enxerto em posição 

(Figura 12). 
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O enxerto era posicionado com a face arredondada em direção apical  

e a porção coronária do mesmo (face reta) recobrindo parcialmente o esmalte dental 

na sua porção central. 

Após adaptação do enxerto nesta região, era colocada sobre o mesmo 

nova quantidade da cola de fibrina, também com auxílio do pincel de nylon, para 

fixação do retalho. Este era então reposicionado e mantido sobre o enxerto com leve 

pressão (Figura 13). O tempo de polimerização dos componentes da mistura no pote 

dappen era observado pelo auxiliar do procedimento cirúrgico (Figuras 14 e 15). 
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FIGURA 10. Componentes da cola de fibrina derivada de veneno de serpente., 

acondicionados em tubos tipo “eppendorf”.  

 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 11. Pote dappen com os componentes da cola em estado liquefeito, 

homogeneizados com pincel de cerda de nylon. 

 

Fibrinogênio
Trombina 
símile 

Ca Cl2 
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FIGURA 12. Elevação do retalho e aplicação da cola na área receptora com o pincel 

de cerdas de nylon para posicionamento do enxerto. 
 

 

  

 
 
FIGURA 13. Reposicionamento do retalho sobre o enxerto.  
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FIGURA 14. Polimerização da cola de fibrina no estágio inicial. 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 15. Polimerização da cola de fibrina no estágio final. 
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2.2.3.2. Grupo controle      

 

No grupo controle a adaptação do enxerto era realizada de maneira 

semelhante ao grupo teste, sendo sua fixação realizada da maneira convencional 

com fio de sutura 6-0 de poliglactina 910®, inicialmente com uma sutura contínua 

englobando retalho, enxerto e papila pelas faces mesio e disto-vestibulares, 

circundando o dente por sua face lingual, e dois pontos adicionais com o mesmo fio 

de sutura, separados, englobando retalho, enxerto e papila, lateralmente à sutura 

contínua inicial (CAMPOS & TUMENAS, 1998) (Figura 16). 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Vicryl (Ethicon) 
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FIGURA 16. Fixação do enxerto e retalho com fio de sutura poliglactina 910. Pontos 

adicionais (setas), unindo retalho, enxerto e papilas mesial e distal 
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2.2.4. Hemostasia 

 

Ao término da fixação dos tecidos em ambos os grupos, procedia-se à 

avaliação do tempo necessário para a hemostasia dos tecidos na área receptora, 

que consistia de suave pressão digital com gaze sobre esta área, a qual era aliviada 

a cada 30 segundos, até que não fosse mais verificado o sangramento (Tabela 4 – 

Anexo 8). 

Após esta avaliação, realizava-se uma nova compressão dos tecidos 

na área receptora, por cerca de cinco minutos (PETERSEN & DENMARK, 1985; 

PINI-PRATO et al, 1987; OLIVEIRA, 2001). 

 

2.2.5. Estabilidade dos tecidos 

 

Após fixação dos enxertos e compressão posterior dos tecidos em 

ambos os grupos, realizava-se o teste de tração do lábio sobre a mucosa  para nos 

certificarmos da ausência de mobilidade dos tecidos na área receptora (BOWERS, 

1963; KISCH et al, 1986).  

   

2.2.6. Curativo cirúrgico 

 

Em ambos os grupos, os leitos, doador e receptor, foram então 

recobertos com cimento cirúrgico®, imediatamente após a sua manipulação.  

 

 

®COE-PAK 

2.3. Período pós-cirúrgico 
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2.3.1. Pós-operatório imediato  

 

Nesta fase, os pacientes também foram questionados sobre a 

intensidade da dor, tendo sido aferida a pressão arterial, e verificados o pulso e a 

temperatura, além da estabilidade dos tecidos e documentação fotográfica. Estes 

parâmetros foram verificados nos demais momentos de pós-operatórios. 

Independente da intensidade da dor, todos os pacientes foram então 

medicados com 35 gotas de dipirona sódica® e orientados a repetir a medicação a 

cada seis horas, sempre que necessário, além de informações quanto à higiene 

bucal e cuidados nas áreas doadora e receptora, conforme orientações já 

enfatizadas no período pré-cirúrgico. 

 

2.3.2. 7o dia pós-operatório 

                               

Foi realizada a remoção do cimento cirúrgico, limpeza cuidadosa da 

área com soro fisiológico 0,9% e remoção de suturas no grupo controle. Procedia-se 

então as seguintes avaliações: quantidade de analgésico ingerido, se houve 

sangramento ou alteração de hálito e/ou sabor, sendo esta última a partir dos 

seguintes escores: 

-  0 = ausência de sintomas, e 

                     - 1 =presença de alteração 

 

® Novalgina                                          
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A seguir registravam-se a altura da recessão e a estabilidade dos 

tecidos. Neste momento foi acrescida a avaliação da condição gengival, relacionada 

à cicatrização, além da verificação do eritema na área receptora, de acordo com os 

seguintes escores: 

          0 = Ausência de sinais macroscópicos  

          1 = Presença discreta de sinais com afastamento da margem em até 1mm 

          2 = Presença moderada de sinais com afastamento da margem até 2mm 

          3 = Presença intensa de sinais, com afastamento da margem até 3mm 

          4 = Presença exagerada de sinais, com afastamento da margem até 4mm ou  

                mais. 

O cimento cirúrgico era recolocado por mais uma semana, em ambos 

os grupos. 

            

2.3.3. 14o dia pós-operatório 

                            

Foi retirado definitivamente o cimento cirúrgico, e realizadas as 

aferições da altura da recessão, quantificação do eritema, verificação da estabilidade 

dos tecidos e das condições gengivais.   

    

2.3.4. 21o dia pós-operatório 

 

Foram realizados os mesmos procedimentos do momento anterior. 
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2.3.5. 30o dia pós-operatório 

 

Os parâmetros verificados neste momento foram os mesmos 

analisados no 21º dia de pós-operatório. 

 

2.3.6. 60o dia pós-operatório 

 

Foram acrescidos aos parâmetros do trigésimo dia de pós-operatório, o 

registro de Índice de placa, além dos controles de estética. Esta última observada de 

duas maneiras: 

1) Realizada pelo cirurgião e pelo paciente, sem critérios pré-definidos. 

Esta avaliação, individual e subjetiva, analisava cor, textura, cicatriz, 

presença de eritema, recobrimento radicular, tamanho da coroa 

clínica em relação aos dentes vizinhos e ao sorriso, desnível das 

bordas e presença de “estufamento”, classificando a estética como 

excelente, boa, regular ou ruim. 

2) Avaliada apenas pelo cirurgião, com critérios pré-definidos e 

obedecendo aos seguintes escores: 

0 - Excelente = cicatriz muito pouco visível ou sem cicatriz, sem 

alterações gengivais, contorno e coloração próximos aos tecidos vizinhos. 

1 - Bom = cicatriz com traço visível, no mesmo nível ou muito próximo das 

áreas adjacentes, alteração discreta na cor e/ou contorno gengival, mas melhorando 

muito  a estética quando comparado com o caso no pré-cirúrgico. 

2 - Regular = contorno irregular, leve desnível entre as bordas e/ou  

“estufamento” do tecido, sem comprometer a estética. 
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3 - Ruim =  sem estética, comprometendo o sorriso. 

 

2.3.7. 90o dia pós-operatório 

 

Neste momento, foram avaliados os itens do momento anterior à 

exceção do eritema, e realizadas as seguintes medições: profundidade de 

sondagem, Índice gengival, nível de inserção clínica, gengiva inserida e radiografias 

periapicais finais. 

Todo o plano de tratamento, incluindo os períodos pré-cirúrgico, trans-

cirúrgico e pós-cirúrgico foi devidamente anotado em fichas individuais de controle 

de dados (Anexo 3).  
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3. MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

O estudo da comparação entre os dois grupos nas seguintes variáveis: 

idade, hemostasia e tempo cirúrgico, foi realizado utilizando-se o teste não 

paramétrico de Mann-Withney para amostras independentes. Com relação à 

classificação da recessão gengival, alteração do hálito e alteração do sabor, que 

compõem medidas qualitativas, utilizou-se o teste de Goodman para contrastes 

entre populações binomiais (GOODMAN, 1964, 1965). 

A comparação entre os grupos, para variáveis quantitativas em mais de 

um momento, tais como; quantidade de mucosa ceratinizada, avaliação da 

sondagem vestibular, altura da recessão gengival, nível de inserção clínica, 

quantidade de gengiva inserida, índice de placa, índice gengival, presença de 

eritema e avaliação estética com e sem escores pré-definidos, foi realizada 

considerando-se o teste não paramétrico de medidas repetidas em dois grupos 

independentes (NORMAN & STREINER, 1994). 

Para comparação dos grupos foram utilizadas letras minúsculas e para 

comparação dos momentos letras maiúsculas. Sua leitura deve ser feita da seguinte 

maneira: 

a- Duas medianas (ou proporções) seguidas de uma mesma letra minúscula 

não diferente quanto aos grupos no nível de 5% de significância, 

b- Duas medianas (ou proporções) seguidas de uma mesma letra maiúscula 

não diferem quanto aos momentos no nível de 5% de significância. 

c- A primeira letra do alfabeto corresponde ao menor valor encontrado (a para 

valor do grupo e A para valor do momento) e as letras subseqüentes do 

alfabeto indicam valores progressivamente maiores. 
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4. VALIDAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ESTÉTICA 

 

Uma vez que os resultados das tabelas 8 e 9 foram obtidos a partir da 

avaliação de 1 só examinador, achamos por bem solicitar a análise de outros  

avaliadores por nós denominados juízes (J). Para tanto, 4 periodontistas (incluindo o  

examinador) receberam envelopes individuais contendo cada um 5 casos do grupo 

teste e 5 casos do grupo controle, escolhidos aleatoriamente do total dos 42 casos. 

Cada um dos casos era composto de um conjunto de 3 fotografias escaneadas, 

referente aos períodos pré-operatório, 60 e 90 dias de pós-operatório, sem 

identificação do grupo ao qual pertenciam. As montagens dos casos foram 

acompanhadas por 2 fichas clínicas, contendo as orientações para análise (Anexo 

4). A primeira delas (Avaliação I) era apenas para definir de maneira individual e 

subjetiva e classificar os resultados finais como excelente, bom, regular ou ruim. A 

segunda ficha (Avaliação II) continha 4 critérios pré-estabelecidos para cada um dos 

dez casos isoladamente, para representar os escores com os mesmos critérios 

utilizados anteriormente no controle de estética. 
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IV – RESULTADOS 

                                                   

1. PERÍODO PRÉ-CIRÚRGICO 

 

1.1. Idade 

 

Nos pacientes do grupo teste, a menor e maior idades encontradas 

foram respectivamente 20 e 49 anos, enquanto que no grupo controle as idades, 

menor e maior encontradas foram, respectivamente, 19 e 44 anos (Tabela 1). 

A análise efetuada não mostrou diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois grupos, sendo portanto considerados homogêneos neste 

aspecto. 

Os valores individuais da idade dos pacientes, em cada um dos grupos, 

estão listados no apêndice (Anexo 5). 
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Tabela 1. Análise estatística referente à idade dos pacientes, no período pré-

operatório, em ambos os grupos. 

 
  

Momento de Avaliação 
 

                              Medida 
Grupo    
                              Descritiva Pré-operatório 

                             Valor mínimo                      20,00 

                             1o Quartil                    22,00 

  Teste                  Mediana                    27,00  a 

                             3o Quartil                    33,75 

                             Valor máximo                    49,00 

                             Média                    28,81 

                             Desvio Padrão                        8,34 

                                        

                             Valor mínimo                    19,00 

                             1o Quartil 
                

                   21,75 

Controle               Mediana                    32,00  a 

                             3o Quartil                    37,50 

                             Valor máximo                    44,00 

                             Média                    30,71 

                             Desvio Padrão                      8,58 

Resultado 
do  teste  
de  grupo                              

 
                0,59  
             (p>0,05) 
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1.2. Classificação da recessão 

 

Em relação à distribuição dos pacientes em cada grupo quanto à 

classificação dos defeitos de recessão do tecido marginal,18 pacientes (85,7%), 

pertenciam à classe I e três pacientes (14,3%) à  classe II de Miller no grupo teste. 

No grupo controle, 19 pacientes pertenciam à classe I e dois pacientes à classe II, 

correspondendo respectivamente a 90,5% e 9,5% (Tabela 2). 

A análise estatística efetuada mão mostrou diferença significativa entre 

os grupos para esta variável. 

A distribuição dos pacientes segundo a classificação dos defeitos 

gengivais de Miller, está listada no do apêndice (Anexo 6). 
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Tabela 2. Análise estatística referente à distribuição dos pacientes nas recessões 

classe I e II, nos grupos teste e controle, com a porcentagem 

correspondente. 

 

 

Grupos Classe I Classe II 

Teste 18 (85,7%) a 3 (14,3%) a 

 

Controle 

 

19 (90,5%) a 

 

2 (9,5%) a 

Resultado do teste 0,59 (p > 0,05) 

 

                                                         



Resultados 
 
 

 

46

1.3. Altura da recessão 

 

A altura inicial da recessão do tecido marginal, avaliado nos pacientes 

dos grupos teste e controle, mostrou que a variação ocorre de 2 a 6mm nos 

pacientes do grupo teste e de 2 a 7mm nos do grupo controle. 

A análise estatística efetuada mostrou que no pré-operatório os grupos 

não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre si, sendo portanto 

considerados homogêneos (Tabela 3). 

A distribuição dos pacientes, em ambos os grupos, com os valores 

individuais da medida da recessão do tecido marginal podem ser verificados no 

apêndice (Anexo 7). 

A tabela 3 mostra ainda a análise estatística desta variável em todos os 

momentos pós-operatórios, assim como os valores individuais da altura da recessão 

do tecido marginal em todos os momentos pós-operatórios podem ser verificados no 

Anexo 7.  
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Tabela 3. Análise estatística referente às medidas da altura da recessão gengival 

(mm) nos pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório, 7o, 

14o, 21o, 30o, 60o e 90o dias de pós-operatório. 

 
                               Momento de avaliação Grupo             Medida  

                       descritiva    Pré        7o dia     14o dia    21o dia   30o dia    60o dia   90o dia 

Resultado 
do teste de 
momento 

                  Valor mínimo    2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                  1o Quartil 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                  Mediana 3,00 aB 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA    77,19  

(p < 0,001) 
TESTE       3o Quartil 5,00 0,25 1,25 2,00 2,00 1,00 1,00  
                  Valor máximo 6,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00  
                  Média 3,86 0,43 0,91 0,81 0,76 0,62 0,48  
                  Desvio Padrão 1,32 0,87 1,45 1,17 1,18 1,02 0,93  
         
                  Valor mínimo 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                  1o Quartil 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                  Mediana 4,00 aB 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA 0,00 aA     85,69 

(p < 0,001) 
CONTROLE  3o Quartil 5,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
                  Valor máximo 7,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00  
                  Média 3,91 0,14 0,52 0,43 0,48 0,52 0,57  
                  Desvio Padrão 1,26 0,36 0,75 0,60 0,75 0,81 0,87  
Resultado  
do teste 
de grupo 

 
0,09 
(p>0,05)

 
0,94 
(p>0,05)

 
     0,36 
(p>0,05)

 
0,62 
(p>0,05)

 
   0,45 
(p>0,05) 

 
0,05 
(p>0,05) 

 
  0,61 
(p>0,05)
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2. PERÍODO TRANS-CIRÚRGICO 

 

2.1. Adaptação dos tecidos 

 

Ao término do procedimento cirúrgico, era possível observar que em 

todos os pacientes do grupo controle, o retalho permanecia aproximado das bordas 

papilares, enquanto que nos pacientes do grupo teste esse aspecto não era 

observado. No entanto, em ambos os grupos, o enxerto permanecia adaptado sobre  

a área receptora. As figuras 17 e 18 ilustram este aspecto, respectivamente nos 

pacientes dos grupos controle e teste.                                                                              
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FIGURA 17. Aspecto final da fixação dos tecidos em paciente do grupo controle. 

Aproximação completa do retalho às papilas gengivais (seta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Aspecto final da fixação dos tecidos em paciente do grupo teste. 

Observa-se afastamento do retalho das papilas gengivais (seta). 
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2.2. Hemostasia 

                        

O tempo de hemostasia avaliado após a fixação dos tecidos na área 

receptora teve valor mínimo de 1 minuto em pacientes do grupo controle e teste e 

valor máximo de 5 e 6 minutos, respectivamente, em pacientes do grupo controle e 

teste. Entretanto, em apenas 1 paciente do grupo teste o tempo máximo necessário 

para a hemostasia dos tecidos foi de 6 minutos, tendo os outros pacientes, tempo 

máximo de 5 minutos. 

A análise estatística efetuada não revelou diferença significante entre 

os grupos (Tabela 4). 

Os valores individuais do tempo de hemostasia nos pacientes de 

ambos os grupos podem ser verificados no apêndice, no correspondente ao banco 

de dados dessa variável (Anexo 8). 
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Tabela 4. Análise estatística referente ao tempo de hemostasia dos pacientes dos 

grupos teste e controle, no período trans-cirúrgico. 

 
Momento de avaliação                               Medida 

Grupo    
                              Descritiva Trans-cirúrgico 

                              Valor mínimo                               1,00 

                              1o Quartil                              2,00 

                              Mediana                              3,00  a 

TESTE                   3o Quartil                              4,25 

                              Valor máximo                              6,00 

                              Média                              3,14 

                              Desvio Padrão                                1,45 

                                 

                              Valor mínimo                              1,00 

                               1o Quartil                              2,00 

CONTROLE         Mediana                              3,00  a 

                              3o Quartil                              3,00 

                              Valor máximo                              5,00 

                              Média                              2,71 

                              Desvio padrão 
                

                             0,95 

Resultado  
Do teste 
De grupo 

 
                        1,00 
                     (p>0,05) 
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   2.3. Tempo cirúrgico 

 

O tempo necessário para o ato cirúrgico nos pacientes do grupo teste 

variou de 40 a 75 minutos, com média de 57 minutos, enquanto no grupo controle a 

média foi de 71 minutos, com valores mínimos e máximos de 45 e 95 minutos 

respectivamente. A análise estatística efetuada mostra que no grupo teste o tempo 

cirúrgico é significantemente menor que do grupo controle (Tabela 5). 

A distribuição dos pacientes em ambos os grupos referentes a esta 

variável, estão listados no apêndice (Anexo 9). 
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Tabela 5. Análise estatística referente ao tempo cirúrgico (minutos) nos pacientes 

dos grupos controle e teste, no período trans-cirúrgico.  

 

Momento de avaliação 
 

                              Medida 
Grupo    
                              Descritiva Trans-cirúrgico 

                              Valor mínimo   40,00 

                              1o Quartil 50,00 

                              Mediana      55,00  a 

TESTE                   3o Quartil 61,25 

                              Valor máximo 75,00 

                              Média 57,00 

                              Desvio Padrão   9,00 

                                 

                              Valor mínimo 45,00 

                              1o Quartil 
                

61,50 

CONTROLE          Mediana     70,00  b 

                              3o Quartil 80,00 

                              Valor máximo 95,00 

                              Média                                71,00 

                              Desvio Padrão                                13,42 

Resultado 
do  teste  
de  grupo                              

                               3,40 
                           (p<0,001) 
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3. PERÍODO PÓS-CIRÚRGICO 

 

Em relação às medidas da pressão arterial, pulso, temperatura e 

estabilidade dos tecidos, não foram observadas diferenças entre os períodos pré e 

pós-operatórios em ambos os grupos, em todos os momentos estudados. 

O teste de tracionamento não mostrava diferença entre os grupos, 

estando os tecidos bem adaptados e estáveis. Também não houve relato de 

sangramento pós-operatório com os métodos de higiene e fisioterapia oral durante a 

mastigação, ou mesmo sangramento espontâneo até os controles finais. 

 

3.1. Pós-operatório imediato  

 

Houve semelhança nas respostas dos pacientes quando questionados 

sobre dor, hálito e sabor, não tendo sido registradas alterações nestes aspectos. Foi 

relatado, em ambos os grupos, leve sensação dolorosa sem que houvesse 

necessidade de uma segunda dose do analgésico prescrito. 

                                

3.2. 7o dia pós-operatório 

  

Os  pacientes relataram que não houve dor suficiente para justificar 

uma segunda dose de analgésico, uma vez que ocorria remissão espontânea dos 

sintomas que variavam entre leve sensação de dor e ardor. Também não foram 

relatados casos de edema facial. 
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Neste momento, foi referido por 1 paciente pertencente ao grupo 

controle, uma pequena alteração do hálito e sabor, que ocorreu à partir do dia de 

pós-operatório. 

Apesar da estética ser avaliada apenas aos 60 e 90 dias pós-

operatórios, neste momento, pudemos observar também, em todos os pacientes dos 

dois grupos, a presença de contração secundária e/ou perda do enxerto no início da 

cicatrização, em decorrência da necrose na área avascular, como também relatado 

por outros autores e verificada pela migração apical da porção coronal do enxerto na 

sua área central (Figura 19) (WARD, 1974; SULLIVAN & ATKINS, 1968b). 

No entanto, em apenas cinco pacientes do grupo teste e em três 

pacientes do grupo controle, esta migração apical expôs a superfície radicular. Nos 

pacientes do grupo teste esta exposição radicular variou de 1mm a 3mm e nos do 

grupo controle os três pacientes apresentaram 1mm de recessão residual. A análise 

estatística não mostrou diferença significante entre os grupos neste momento 

(Tabela 3). Os valores individuais desta variável, em ambos os grupos então listados 

no apêndice (Anexo 7). 

Por outro lado, foi possível observar que dentre os pacientes com 

exposição radicular (recessão residual), em três do grupo teste e em um paciente do 

grupo controle, a área radicular desnuda apresentava uma fina e transparente 

película recobrindo-a.  

Não era ainda possível quantificar ou qualificar a mucosa em 

cicatrização, aliado ao fato de que as margens gengivais também não estavam 

definidas. 

A presença de eritema ocorreu em todos os pacientes de ambos os 

grupos, com valores de 2mm a 4 mm nos pacientes do grupo teste  e 1mm a 4mm 
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nos pacientes do grupo controle, não sendo estatisticamente significante nesse 

momento do estudo. A constatação do eritema pode ser observado na figura 20. A 

análise estatística referente a esta variável está disposta na tabela 6. Os valores 

individuais da quantificação do eritema em ambos os grupos está listada no 

apêndice (Anexo 10). 
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FIGURA 19. Migração apical da área central na porção coronal do enxerto em 

paciente do grupo controle no 7o dia de pós-operatório. Observa-se 

exposição radicular parcial (seta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 20. Área de eritema (seta), em paciente do grupo teste no 7o dia de pós-

operatório. 
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Tabela 6. Análise estatística referente a classificação do eritema (escores) nos 

pacientes do grupo teste e controle, nos diferentes momentos pós-

operatório. 

  
                  Momento de avaliação Grupo            Medida  

                      descritiva    7o dia        14o dia      21o dia       30o dia     60o dia 

Resultado do 
teste de 
momento 

                        Valor mínimo 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00  
                        1o Quartil 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00  
                        Mediana 3,00aC 2,00 aB 0,00 aA 0,00 aA 0,00aA 73,89 (p<0,001) 
TESTE            3o Quartil 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00  
                        Valor máximo 4,00 4,00 3,00 1,00 1,00  
                        Média 3,33 2,19 0,43 0,19 0,14  
                        Desvio Padrão 0,66 1,03 0,81 0,40 0,36  
       
                        Valor mínimo 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                        1o Quartil 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00  
CONTROLE    Mediana 3,00 aC 2,00aB 0,00aA 0,00 aA 0,00 aA 75,28 (p<0,001) 
                        3o Quartil 4,00 3,00 2,00 0,00 0,00  
                        Valor máximo 4,00 4,00 3,00 1,00 1,00  
                        Valor máximo 3,29 2,38 0,76 0,19 0,95  
                        Desvio Padrão 0,85  1,07 1,00   0,40 0,30  
Resultado  
do teste 
de grupo 

 
0,07 
(p>0,05) 

 
0,61 
(p>0,05) 

 
1,14 
(p>0,05) 

 
0,00 
(p>0,05) 

 
0,47 
(p >0,05) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.3. 14o dia pós-operatório  
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A partir deste momento já não houve relato de alteração de hálito e/ou 

sabor,assim como de sensibilidade dolorosa. Permaneciam alguns sinais clássicos 

de inflamação com leve edema e ausência de margem gengival definida. 

Neste momento, em ambos os grupos, oito pacientes mostravam 

exposição radicular. No grupo teste, esta exposição variou de 1mm a 4mm e de 

1mm a 2mm no grupo controle.A análise estatística efetuada não mostrou diferença 

significante entre os grupos (Tabela 3). Os valores individuais da exposição radicular 

nos pacientes de ambos os grupos nesse momento pode ser verificados no 

apêndice, no correspondente banco de dados desta variável (Anexo 7). 

Em relação ao eritema, nos pacientes do grupo teste, os valores 

oscilaram de 1mm a 4mm e de zero a 4mm nos do grupo controle. Ressalta-se que 

apenas um paciente do grupo controle não apresentava eritema. A análise 

estatística mostrou que não houve diferença significante entre os grupos (Tabela 6). 

Os valores individuais da quantificação do eritema nos pacientes de ambos os 

grupos nesse momento podem ser verificados no apêndice, no correspondente 

banco de dados desta variável (Anexo 10). 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 21o dia pós-operatório 
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Nesta etapa, observamos que em ambos os grupos, oito pacientes 

apresentavam exposição radicular, com variação de 1mm a 3mm no grupo teste e 

1mm a 2mm no grupo controle.Esta diferença não foi estatisticamente significante 

entre os grupos (Tabela 3). Os valores individuais da exposição radicular nos 

pacientes de ambos os grupos nesse momento pode ser verificados no apêndice, no 

correspondente banco de dados desta variável (Anexo 7). 

O eritema variou entre o escore zero (distante até 1mm da margem 

gengival) a três (até 3mm distante da margem gengival) em ambos os grupos. 

Ressaltamos que em 15 pacientes do grupo teste e em 12 pacientes do grupo 

controle, não havia indícios de eritema. Os resultados não mostraram diferença 

estatisticamente significante entre os grupos nesse momento (Tabela 6). Os valores 

individuais da quantificação do eritema nos pacientes de ambos os grupos nesse 

momento podem ser verificados no apêndice, no correspondente banco de dados 

desta variável (Anexo 10). 

 

3.5. 30o dia pós-operatório 

 

Neste momento, foram observados em cada grupo, sete pacientes com 

exposição radicular, com variação de 1mm a 3mm no grupo teste e de 1mm a 2mm 

no grupo controle. Estas medidas não apresentaram diferença estatisticamente 

significante (Tabela 3). Os valores individuais da exposição radicular nos pacientes 

de ambos os grupos nesse momento pode ser verificados no apêndice, no 

correspondente banco de dados desta variável (Anexo 7). 



Resultados 
 
 

 

61

Em relação ao eritema, este estava presente em apenas quatro 

pacientes de cada grupo, apresentando todos eles escore 1. A análise estatística 

efetuada, não mostrou diferença significante entre os grupos neste momento (Tabela 

6). Os valores individuais da quantificação do eritema nos pacientes de ambos os 

grupos nesse momento podem ser verificados no apêndice, no correspondente 

banco de dados desta variável (Anexo 10).  

 

3.6. 60o dia pós-operatório 

  

Em relação à recessão gengival, em sete pacientes do grupo teste e 

em 8 pacientes do grupo controle, era possível a identificação destes defeitos, com 

variação de 1mm a 3mm em ambos os grupos,sem entretanto apresentar diferença 

estatisticamente significante (Tabela 3). Os valores individuais da exposição 

radicular nos pacientes de ambos os grupos nesse momento pode ser verificados no 

apêndice, no correspondente banco de dados desta variável (Anexo 7). 

Três pacientes do grupo teste e dois do grupo controle ainda 

apresentavam eritema, todos classificados com escore 1 (distante até 1mm da 

margem gengival), tendo sido este o momento final de constatação desta alteração. 

A análise estatística efetuada não mostrou diferença significante entre os grupos 

(Tabela 6). Os valores individuais da quantificação do eritema nos pacientes de 

ambos os grupos nesse momento podem ser verificados no apêndice, no 

correspondente banco de dados desta variável (Anexo 10). 

Na avaliação do índice de placa dos pacientes do grupo teste, dois 

pacientes apresentaram placa bacteriana, classificados com escores 1 e 3, enquanto 

que nos pacientes do grupo controle, 4 deles apresentaram placa bacteriana, sendo 
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três deles com escore 1 e um paciente com escore 2. A prevalência dos pacientes 

em ambos os grupos, com placa bacteriana, assim como a porcentagem 

correspondente a cada um dos escores de variação 0-4, pode ser observada na 

Tabela 7. Esta tabela mostra também a prevalência no pré-operatório e com 90 dias 

de pós-operatório.  

Os valores individuais dos índices de placa nos pacientes de ambos os 

grupos, nesse momento assim como no pré-operatório e 90 dias de pós-operatório, 

podem ser verificados no apêndice, no correspondente banco de dados desta 

variável (Anexo 11). 

A alteração do contorno gengival continuava ocorrendo, porém com 

melhora da estética. Na avaliação desta por escores, sem critérios pré-definidos, 

foram observados no grupo teste, 14 pacientes com “excelência” de resultados, 

quatro pacientes apresentavam “estética boa” e outros três pacientes com “estética 

ruim”. No grupo controle, 17 pacientes apresentavam resultados “excelentes”, dois 

pacientes resultados “bons”, um paciente apresentava “estética regular” e um 

paciente com “estética ruim”.  

O número de pacientes dos dois grupos em cada uma das 

classificações da estética, bem como a porcentagem correspondente à cada uma 

delas pode ser observada na Tabela 8. Esta tabela mostra também a distribuição 

dos pacientes com 90 dias de seguimento. 

No banco de dados desta variável, listado no apêndice, pode ser 

observada a distribuição dos pacientes por estes escores aos 60 e 90 dias de 

seguimento, em ambos os grupos (Anexo 12). 

Na avaliação da estética com critérios pré-definidos, observamos no 

grupo teste, 16 pacientes com resultados “excelentes”, dois com “estética boa” e 
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outros três com “estética regular”. No grupo controle, 13 pacientes apresentaram 

resultados “excelentes”, sete pacientes resultados ”bom” e um paciente com 

resultado “regular”. 

O número de pacientes dos dois grupos em cada uma das 

classificações da estética, bem como a porcentagem correspondente à cada uma 

delas pode ser observado na Tabela 9. Esta tabela mostra também a distribuição 

dos pacientes com 90 dias de seguimento. 

No banco de dados desta variável listado no apêndice, pode ser 

observada a distribuição dos pacientes segundo os critérios de estética utilizado aos 

60 e 90 dias de seguimento, em ambos os grupos (Anexo 13). 

 



Resultados 
 
 

 

64

Tabela 7. Prevalência de pacientes e porcentagem correspondente com placa 

bacteriana (escores) nos grupos teste e controle nos momentos pré-

operatório e aos 60o e 90o dia de pós-operatório. 

 

 

 

Grupo Momento Escores 

  0 1 2 3 

Teste Pré 

60o dia 

90o dia 

15 (71,43%)

19 (90,47%)

18 (85,71%)

4 (19,05%) 

1 (4,76%) 

3 (14,2%) 

 

2 (9,52%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (4,76%) 

0 (0%) 

Controle Pré 

60o dia 

90o dia  

17 (80,95%)

17 (80,95%)

16 (76,19%)

1 (4,76%) 

3 (14,28%) 

1 (4,76%) 

3 (14,2%) 

1 (4,76%) 

3 (14,28%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (4,76%) 
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Tabela 8. Prevalência de pacientes e porcentagem correspondente com avaliação 

da estética sem critérios pré-definidos, nos grupos teste e controle, aos 

60o e 90o dia de pós-operatório. 

 

Grupo Momento Classificação 

  Excelente Boa Regular Ruim 

Teste 60o dia 

90o dia 

 

14 (66,67%)

15 (71,43%)

4 (19,05%) 

4 (19,05%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

3 (14,28%) 

2 (9,52%) 

Controle 60o dia 

90o dia 

17 (80,95%)

16 (76,19%)

2 (9,52%) 

3 (14,28%) 

1 (4,76%) 

2 (9,52%) 

1 (4,76%) 

0 (0%) 

 

 

Tabela 9. Prevalência de pacientes e porcentagem correspondente com avaliação 

da estética com critérios pré-definidos, nos grupos teste e controle, aos 

60o e 90o dia de pós-operatório. 

 

Grupo Momento Classificação 

  Excelente Boa Regular Ruim 

Teste 60o dia 

90o dia 

 

16 (76,19%)

16 (76,19%)

2 (9,52%) 

5 (23,80%) 

3 (14,28%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Controle 60o dia 

90o dia 

13 (61,90%)

17 (80,95%)

7 (33,33%) 

3 (14,28%) 

1 (4,76%) 

1 (4,76%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
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3.7. 90o dia de pós-operatório  

 

Neste momento, observamos recobrimento radicular total em 15 

pacientes do grupo teste e em 13 pacientes do grupo controle. Os pacientes 

restantes, apresentavam recessões residuais que variavam de 1mm a 3mm para 

ambos os grupos, não havendo diferença estatisticamente significante entre eles 

(Tabela 3). Os valores individuais da exposição radicular nos pacientes de ambos os 

grupos nesse momento, podem ser verificados no apêndice, no correspondente 

banco de dados desta variável (Anexo 7).  

Em relação à placa bacteriana, nesse momento de estudo, em três 

pacientes do grupo teste e cinco pacientes do grupo controle, foi observada a 

presença de placa bacteriana sobre as superfícies dentárias. Os três pacientes do 

grupo teste apresentavam escore um, enquanto no grupo controle os cincos 

pacientes variavam em escores de um a três, sendo um paciente com escore “1”, 

três pacientes com escore “2” e um paciente com escore “3” (Tabela 7). Os valores 

individuais dos índices de placa nos pacientes de ambos os grupos, nesse 

momento, podem ser verificados no apêndice, no correspondente banco de dados 

desta variável (Anexo 11). 

A quantidade de mucosa ceratinizada neste momento variou de 4mm a 

10mm nos pacientes do grupo teste e de 3mm a 9mm nos do grupo controle, não 

havendo diferença estatisticamente significante entre os grupos (Tabela 10). Esta 

tabela mostra também as medidas realizadas no pré-operatório, em ambos os 

grupos, cuja análise estatística não revelou diferença significante, sendo portanto 

considerados homogêneos os grupos neste aspecto. Os valores individuais da 

quantificação de mucosa ceratinizada nos pacientes de ambos os grupos nesse 
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momento podem ser verificados no apêndice, no correspondente banco de dados 

desta variável (Anexo 14). 
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Tabela 10. Análise estatística referente à quantificação de mucosa ceratizinada 

(mm) da área receptora, nos pacientes dos grupos teste e controle, no 

pré-operatório e 90o dia de pós-operatório. 

 
 

Momento da avaliação Grupo                   Medida 
                             Descritiva 

            Pré                             90o dia 

Resultado do teste de 
momento 

                            Valor mínimo 0,00  4,00  
                            1o Quartil 2,00  6,00  
                            Mediana 3,00 a A   7,00  a B 40,36 (p < 0,001) 
TESTE                3o Quartil 5,00  8,00  
                            Valor máximo 7,00  10,00  
                            Média 3,24  7,10  
                            Desvio Padrão 2,19  1,58  
     
                            Valor mínimo 0,00  3,00  
                            1o Quartil 1,75  5,00  
                            Mediana 2,00 a A   6,00 a B 39,41 (p< 0,001) 
CONTROLE        3o Quartil 3,00  8,00  
                            Valor máximo 7,00  9,00  
                            Média 2,38  6,24  
                            Desvio Padrão 1,56  1,70  
Resultado  
do Teste 
de  Grupo 

 
1,26 

(p>0,05) 

  
1,57 

(p>0,05) 
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A profundidade de sondagem na região vestibular central neste 

momento variou de 0mm a 3mm nos pacientes do grupo teste e de 0mm a 4mm nos 

do grupo controle, e o resultado da análise estatística revelou diferença 

estatisticamente significante, com melhores resultados no grupo teste (Tabela 11). 

Esta tabela mostra também que no pré-operatório os grupos são homogêneos neste 

aspecto, com valores mínimo e máximo, respectivamente, de 1 e 3mm em todos os 

pacientes. Os valores individuais da sondagem vestibular nos pacientes dos grupos 

teste e controle, no pré-operatório e com 90 dias de pós-operatório podem ser 

verificados no apêndice, no correspondente banco de dados desta variável (Anexo 

15). 
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Tabela 11. Análise estatística referente a avaliação da sondagem vestibular (mm), 

nos pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório e 90o dia de 

pós-operatório.   

 
 

Momento da avaliação Grupo                   Medida 
                             Descritiva 

              Pré                        90o dia 

Resultado do teste de 
momento 

                             Valor mínimo 1,00 0,00  
                             1o Quartil 2,00 1,00  
                             Mediana           3,00   a  B          2,00  a  A         3,06 ( p <  0,001 ) 
 TESTE                3o Quartil 3,25 2,00  
                             Valor máximo 4,00 3,00  
                             Média 2,86 1,71  
                             Desvio Padrão 0,85 0,78  
    
                             Valor mínimo 1,00 0,00  
                             1o Quartil 2,00 2,00  
                             Mediana           3,00   a  B          2,00  b  A         3,12  (p < 0,001) 
CONTROLE         3o Quartil 3,00 3,00  
                             Valor máximo 4,00 4,00  
                             Média 2,76 2,24  
                             Desvio Padrão 0,77 1,00  
Resultado  
do Teste 
de  Grupo 

 
             0,38 
        (p>0,05) 

 
            2,12 
          (p<0,05) 
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Em relação ao índice gengival, quatro pacientes do grupo teste e cinco 

pacientes do grupo controle apresentavam escore dois, enquanto os pacientes 

restantes de ambos os grupos apresentaram ausência de sangramento gengival 

neste período e com este método de avaliação (Tabela 12). Esta tabela mostra 

também a quantificação do índice gengival (escore) nos pacientes de ambos os 

grupos no pré-operatório, sendo que 7 e 10 pacientes, respectivamente, 

pertencentes aos grupos teste e controle apresentavam escore 2, enquanto que nos 

demais não ocorria sangramento gengival. Os valores individuais do índice gengival 

nos pacientes de ambos os grupos, no período pré-operatório e com 90 dias de pós-

operatório, podem ser verificados no apêndice, no correspondente banco de dados 

desta variável (Anexo 16).  
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Tabela 12. Prevalência de pacientes e porcentagem correspondente com avaliação 

do índice gengival (escore) nos grupos teste e controle, no pré-

operatório e aos 90o dia de pós-operatório. 

 

Grupo Momento Escores 

  0 1 2 3 

Teste Pré 

90o dia 

 

14 (66,67%)

17 (80,95%)

0 (0%) 

0 (0%) 

7 (33,33%) 

4 (19,05%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Controle Pré 

90o dia 

11 (52,38%)

16 (76,19%)

0 (0%) 

0 (0%) 

10 (47,62%) 

5 (23,81%) 

0 (0%) 

0 (0%) 
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Em relação ao nível de inserção clínica, nos pacientes de ambos os 

grupos houve uma variação de 0mm a 5mm neste momento. A análise estatística 

não mostrou diferença significante entre os grupos (Tabela 13). Esta tabela mostra 

também a análise estatística efetuada com as medidas da inserção clínica nos 

pacientes de ambos os grupos no período pré-operatório, onde a variação dos 

valores mínimo e máximo foi respectivamente, 4mm e 8mm em ambos os grupos, 

sem apresentar portanto diferença significante no pré-operatório.  

Os valores individuais da inserção clínica nos pacientes dos grupos 

teste e controle, no pré-operatório e com 90 dias de pós-operatório podem ser 

verificados no apêndice, no correspondente banco de dados desta variável (Anexo 

17). 
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Tabela 13. Análise estatística referente à avaliação do nível de inserção clínica 

(mm), nos pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório e 90o 

dia de pós-operatório. 

 
Momento da avaliação Grupo                   Medida 

                             Descritiva 
             Pré                 90 dias pós-oper. 

Resultado do teste de 
momento 

                             Valor mínimo 4,00 0,00  
                             1o Quartil 6,00 1,00  
                             Mediana          7,00 a  B         2,00 a  A    4,01  ( p < 0,001 )
 TESTE                3o Quartil 8,00 3,00  
                             Valor máximo 9,00 5,00  
                             Média 6,71 2,19  
                             Desvio Padrão 1,35 1,29  
    
                             Valor mínimo 4,00 0,00  
                             1o Quartil 6,00 2,00  
                             Mediana          6,00  a  B          3,00  a A    4,01  ( p < 0,001 )
CONTROLE         3o Quartil 8,00 4,00  
                             Valor máximo           10,00 5,00  
                             Média 6,71 2,81  
                             Desvio Padrão 1,43 1,37  
Resultado  
doTeste 
de  Grupo 

0,20 
(p>0,05) 

1,77 
(p>0,05) 
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A quantidade de gengiva inserida variou de 2mm a 8mm nos pacientes 

do grupo teste e de 1mm a 8mm nos do grupo controle. Os valores quando 

submetidos à análise estatística mostraram diferença significante neste momento, 

com maior quantidade de gengiva inserida nos pacientes do grupo teste, 

configurando melhores resultados nos pacientes desse grupo (Tabela 14). Esta 

tabela mostra também a uniformidade dos grupos no período pré-operatório onde a 

análise estatística efetuada não mostrou diferença significante nos valores de 

gengiva inserida entre os grupos, com variabilidade de 0mm a 5mm nos pacientes 

do grupo teste e de 0mm a 4mm nos pacientes do grupo controle.  

Os valores individuais da gengiva inserida nos pacientes dos grupos 

teste e controle, no pré-operatório e com 90 dias de pós-operatório podem ser 

verificados no apêndice no correspondente banco de dados desta variável (Anexo 

18). 
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Tabela 14. Análise estatística referente à avaliação da gengiva inserida (mm), nos 

pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório e 90o dia de 

pós-operatório. 

 
Momento da avaliação Grupo                   Medida 

                             Descritiva               Pré                          90o dia 

Resultado do teste de 
momento 

                         Valor mínimo 0,00 2,00  
                         1o Quartil 0,00 4,00  
                         Mediana         0,00  a A         6,00 b  B 3,92 (p < 0,001) 
TESTE             3o Quartil 2,00 6,25  
                         Valor máximo 5,00 8,00  
                         Média 1,10 5,38  
                         Desvio Padrão 1,64 1,72  
    
                         Valor mínimo 0,00 1,00  
                         1o Quartil 0,00 3,00  
                         Mediana        0,00 a A           4,00 a   B 3,92 (p < 0,001) 
CONTROLE     3o Quartil 0,25 5,00  
                         Valor máximo 4,00 8,00  
                         Média 0,52 4,00  
                         Desvio Padrão 1,12 1,67  
Resultado 
do Teste 
de  Grupo 

1,15 
(p>0,05) 

2,50 
(p<0,05) 
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A estética apresentou seu melhor momento e já não se observava 

sinais clássicos de inflamação. Todos os aspectos se encontravam favorecidos em 

relação à condição gengival. 

Na avaliação da estética sem critérios pré-estabelecidos, observamos 

no grupo teste, 15 pacientes com resultados “excelentes”, quatro com “estética boa” 

e dois com “estética ruim“. Nos pacientes do grupo controle constatamos 16 

pacientes com resultados “excelentes”, três com resultados “bons” e dois “regulares” 

(Tabela 8). Os valores individuais da classificação dos pacientes segundo os 

escores 0-3 podem ser observados no apêndice, no banco de dados relativos à esta 

variável (Anexo 12). 

Na avaliação da estética com critérios pré-definidos, observamos no 

grupo teste 16 pacientes classificados com resultado “excelente” e 5 pacientes com 

resultado “bom”. Nos pacientes do grupo controle, constatamos que os pacientes 17, 

3 e 1, apresentaram respectivamente os resultados “excelente”, “bom” e “regular” 

(Tabela 9). Os valores individuais da classificação destes pacientes segundo os 

escores 0-3 podem ser observados no apêndice, no banco de dados relativos à esta 

variável (Anexo 13). 

Excluindo os três casos em que houve menor recobrimento radicular, 

todos os pacientes estavam satisfeitos com os resultados alcançados. Nestes 

controles já era possível verificar as características próprias de gengiva normal.   
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COMPARAÇÃO ENTRE  JUIZES  PARA CONCORDÂNCIA DOS 

RESULTADOS   DE  ESTÉTICA 
 

 

A análise estatística referente às avaliações dos quatro juízes, 

incluindo o examinador, para a validação dos critérios de estética analisou a 

mediana com a adição ou subtração da semi-amplitude total dos pontos atribuídos 

pelos juízes em cada um dos pacientes, com ou sem critérios definidos de estética. 

O quadro abaixo sintetiza a análise. 

 

 JA JB JC JD 

Sem critério 4,0±0,5 3,0±1,0 2,0±1,0 4,0±0,5 

Com critério 4,0±1,0 3,0±1,0 3,0±1,0 4,0±0,5 

 
 

A análise mostra que o estabelecimento de critérios para o julgamento 

da estética não mudou os resultados da comparação entre os juízes, não ocorrendo 

diferença marcante entre os quatro examinadores. 

As variáveis referentes à idade, classificação de Miller e sexo não 

serão discutidas uma vez que foram utilizadas apenas para uniformização dos 

grupos.  
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V – DISCUSSÃO 

 

1. Quanto à técnica cirúrgica 

  

A técnica utilizando enxerto de tecido conjuntivo subepitelial para 

recobrimento radicular foi descrita por Langer & Langer (1985). Nesta técnica, é 

criado um retalho gengival no leito receptor, de espessura parcial, com duas incisões 

verticais unidas por uma incisão sulcular, sob o qual é depositado o enxerto de 

tecido conjuntivo, com reposicionamento do retalho. 

Além do efeito estético desses enxertos, por evitar o aspecto “quelóide” 

dos enxertos conjuntivo-epitelizados e apresentar coloração próxima à dos tecidos 

da área receptora, apresentam também a vantagem de receber duplo suprimento 

sanguíneo da área receptora, além de um menor desconforto no leito doador por 

provocar mínima área cruenta no palato (LANGER & LANGER, 1985). 

A primeira modificação da técnica de Langer & Langer, foi descrita por 

Nelson (1987). A técnica denominada “procedimento reconstrutivo bilaminar” era 

composta de um retalho pediculado que recobria o enxerto conjuntivo, sendo que, a 

vitalidade desse enxerto era mantida pelos capilares do leito receptor e dos vasos 

provenientes do retalho. Os resultados foram considerados estéticos e funcionais, 

ocorrendo uma média de recobrimento radicular em 91% dos pacientes, com 88% 

de recobrimento mesmo em recessões avançadas (7 a 10 mm de altura). 

Uma nova modificação da técnica de Langer & Langer foi introduzida 

por Bruno (1994). Este autor eliminou as incisões verticais do leito receptor para 

evitar o comprometimento do suprimento sanguíneo, além de prevenir o 

aparecimento de cicatrizes e realizou apenas incisões horizontais nas papilas, na 
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altura ou coronais à junção cemento-esmalte e unidas entre si por uma incisão 

sulcular, com confecção de retalho de espessura parcial estendida tão apicalmente 

quanto o necessário para deixá-lo livre de tensão. Entretanto, nenhuma tentativa foi 

feita para recobrir completamente o enxerto. 

Esta nova modificação também ocorreu no sítio doador, com a 

eliminação das incisões verticais anteriormente utilizadas, mas proporcionando 

maior dificuldade técnica para retirada do enxerto. Por outro lado, em ambos os 

sítios, doador e receptor, o desconforto pós-operatório era menor, além de melhores 

condições para cicatrização. 

Em 1985, Raetzke também já havia idealizado a “técnica do envelope”, 

utilizando enxerto conjuntivo subepitelial removido da região do palato duro para 

adaptá-lo sobre a raiz desnuda. O procedimento cirúrgico na área receptora 

consistia apenas de incisão sulcular na margem gengival da raiz desnuda e 

confecção de um retalho de espessura parcial, além de raspagem, planificação e 

descontaminação radicular com ácido cítrico, sendo que o enxerto sob este retalho 

era fixado com adesivo®. A vantagem referida pelo autor com esta técnica era a 

possibilidade de máximo suprimento sanguíneo pelo contato direto com os tecidos 

circundantes e menor tendência à contração. 

 

 

 

 

 

__________________ 

® Histoacryl 
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A capacidade de regeneração e de inserção conjuntiva em superfícies 

radiculares expostas, foi analisada histológicamente em macacos Rhesus por 

Polson & Caton (1982). Após redução do periodonto (por periodontite induzida) em 

alguns dentes, estes foram extraídos e transplantados aos alvéolos de dentes 

contralaterais com periodonto saudável. Assim como dentes saudáveis foram 

transplantados para a área de periodonto reduzido. Áreas de anquilose e reabsorção 

radicular estavam presentes nos espécimes de ambos os grupos, tanto quanto novo 

cemento na região do ligamento periodontal. Entretanto,os resultados indicaram que 

alterações na superfície radicular inibiram mais a nova inserção do tecido conjuntivo 

do que o periodonto reduzido. 

A inserção do tecido conjuntivo foi avaliada em superfície dentinária 

tratada com ácido cítrico pH1 (ALBAIR et al, 1982). Os autores analisaram relatos da 

literatura nos quais concluía-se que a aplicação deste em superfície dentinária, 

resultaria em exposição da matriz colágena de cemento e/ou dentina. Através de 

análise microscópica, os autores concluíram que em 6 raízes dentre 9 tratadas por 

este processo, as fibras de tecido conjuntivo estavam inseridas ao cemento, e 

orientadas de forma funcional, ou seja, perpendiculares à superfície radicular. 

A utilização de enxerto livre gengival conjuntivo-epitelizado em 100 

pacientes tratados com raspagem, alisamento e brunimento da superfície radicular 

com ácido cítrico previamente ao ato cirúrgico foi avaliada por Miller (1985b). O autor 

enfatizou a necessidade de íntimo contato entre o enxerto, raiz e o tecido mole 

adjacente à recessão e cuidados na descontaminação com o ácido cítrico antes do 

preparo do leito receptor, obtendo o recobrimento da recessão gengival em 87% nos 

defeitos amplos e de 100% em defeitos considerados estreitos. 
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A utilização de tetraciclina na área receptora foi sugerida por Trombelli 

et al (1995a,b, 1996a,b). Os autores admitem que esta droga pode alterar o cemento 

e a dentina afetados por periodontite, removendo a “smear-layer” e expondo a matriz 

colágena fibrilar do tecido exposto quando do brunimento da área por 4 minutos. 

Posteriormente, a utilização deste medicamento foi realizada com fricção por 5 

minutos (BOUCHARD et al, 1997). Ainda mais recente, foi utilizada pelo tempo de 3 

minutos, através de pinceis “micro-brush”, com a substância diluída em gel de ácido 

cítrico (GREGHI et al, 1998).  

Os autores anteriormente citados enfatizam a efetividade desta 

substância na descontaminação radicular. Tal condicionamento radicular com 

tetraciclina aumenta potencialmente a cicatrização periodontal, podendo regular a 

adsorção das proteínas do plasma estimulando a deposição de colágeno na 

superfície radicular (WIKESJÖ et al., 1992). 

Por outro lado, a espessura do enxerto foi referida como um dos 

fatores responsáveis tanto pela “pega” do mesmo, quanto pela “sobrevida” deste no 

leito receptor (MILLER, 1987; BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002). No que se 

refere à espessura, a esta tem sido atribuída à contração secundária dos enxertos, 

sendo que a espessura ideal tem sido referida entre 0,75mm e 1,25mm (SULLIVAN 

& ATKINS, 1968a; ZINGALE, 1974; OLIVEIRA, 2001). Enxertos com espessura 

dentro dos limites citados, apresentam contração primaria e secundária moderadas, 

considerando-se contrações de 45% em 3 meses e 47% em 6 meses com enxertos 

livres para tratamento de recessões gengivais (WARD, 1974). Além desta espessura 

do enxerto, a diminuição da contração secundária também é atribuída à rigidez do 

leito receptor (BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002).  
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Alguns autores referem maior contração do enxerto livre nos primeiros 

30 dias de pós-operatório, com maior ocorrência em enxertos finos (ZINGALE, 

1974). Este fato pode ser observado não apenas com a sutura clássica, mas 

também quando da utilização de adesivos sintéticos como o cianoacrilato 

(MORMANN et al, 1981) ou fibrínicos (OLIVEIRA, 2001). No entanto, quando o 

enxerto for colocado sobre periósteo ativado, o percentual de contração primária e 

secundária pode ser diminuído em até 32% (MACÊDO, 1986). 

Neste experimento constatamos modificações clínicas no contorno 

gengival, as quais sugerem que a contração secundária possa ter ocorrido nos 

enxertos por nós utilizados. Entretanto, as dimensões apico-coronárias dos enxertos, 

utilizadas por alguns autores para aferição desta contração, não foi por nós utilizada 

(SELVIG et al, 1998; OLIVEIRA, 2001).  

A contração secundária pode também ser decorrente do tipo de tecido 

da área doadora, considerando-se que as características clínicas do leito doador são 

mantidas na área receptora (KARRING et al, 1974; BRASHER et al, 1975; EDEL & 

FACCINI, 1977; SILVEIRA, 1996; BREAULT et al, 1999). A mucosa palatina, além 

de apresentar semelhança com a gengival, oferece maior quantidade de tecido e 

relativa facilidade de obtenção. Associa-se ao fato de conter pouca ou nenhuma 

fibra elástica, proporcionando menor contração do enxerto (ISENBERG, 1981; 

SILVEIRA, 1986; BORGHETTI & MONNET-CORTI, 2002). 

A sobrevivência de um enxerto de tecido mole sobre a superfície 

radicular exposta depende da difusão de plasma e posterior revascularização do 

enxerto sobre as áreas adjacentes à deiscência e/ou recessão, possibilitando a 

cicatrização pelo fenômeno de “ponte”. Desse modo, para alguns autores, a 
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quantidade de tecido que pode ser mantido sobre a raiz é limitada pelo tamanho da 

área avascular (WENNSTRÖM & PINNI-PRATO, 1999). 

A correta adaptação do enxerto de tecido conjuntivo em todas as 

técnicas que envolvem retalhos, diminui a possibilidade de necrose do mesmo. A 

“circulação plasmática” provavelmente decorrente da dinâmica hidrostática, absorve 

fluído para o interior dos capilares do enxerto, prevenindo seu ressecamento, e 

mantém os vasos abertos, estabelecendo uma comunicação constante com os 

vasos dos tecidos subjacentes (CLEMMESEN, 1962; GREGORY & SCHABERG, 

1986) 

Esta circulação plasmática, mantém a integridade do tecido enxertado 

nos primeiros dias da cirurgia, restabelecendo a circulação vascular após o terceiro 

dia (SULLIVAN & ATKINS, 1969). Após a adaptação inicial, estabelece-se uma fina 

camada de exsudato fibrinoso entre o enxerto e o leito receptor. As células basais 

remanescentes do enxerto conjuntivo e/ou epitélio da gengiva adjacente seriam os 

responsáveis pela reepitelização do enxerto (OLIVER et al, 1968; KARRING et al, 

1974; EDEL & FACCINI, 1977; SILVEIRA, 1996; OUHAYOUN et al, 1988;  

MACÊDO, 1989; BRUNO, 1994; OLIVEIRA, 2001). 

A viabilidade do enxerto poderia estar comprometida pela formação de 

grandes hematomas entre o retalho e o enxerto ou entre o enxerto e o leito receptor, 

provavelmente por interferência na difusão de fluídos para o enxerto. Sendo assim, a 

compressão digital da área por 5 minutos conforme preconizado por vários autores, 

tinha por finalidade evitar esta ocorrência adversa, não sendo entretanto, de 

intensidade que poderia por si comprometer a viabilidade das estruturas (SULLIVAN 

& ATKINS, 1968; LEVIN et al, 1969; PETERSEN & DENMARK, 1985; MACÊDO, 

1989; JAHNKE et al, 1993; STOLF, 1998; OLIVEIRA, 2001). 
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Assim, na técnica por nós utilizada, associamos as vantagens das 

modificações realizadas nas técnicas de Langer & Langer (1985) e de Raetzke 

(1985), com as vantagens do tratamento químico na área receptora. As condições 

anteriores favoreceriam resultados mais estéticos, com menor probabilidade de 

necrose e/ou retração do enxerto, além da rápida inserção das fibras colágenas no 

leito receptor. 

 

2. Suturas e selantes 

 

Os fios de sutura, de maneira geral, têm por finalidade a união das 

bordas de uma ferida cirúrgica, para promover a cicatrização tecidual. 

A cicatrização das feridas pode ser didaticamente dividida em 3 fases, 

que, embora distintas do ponto de vista histológico, não ocorrem separadamente, 

apresentando entrelaçamento entre uma fase e outra, sendo, portanto, um processo 

dinâmico e evolutivo. Estas fases são: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de 

maturação. 

A primeira fase em nada difere de um processo inflamatório, sendo que 

vários fatores locais ou sistêmicos podem prolongar esta fase, com repercussão no 

processo cicatricial. 

Os fios de sutura constituem-se em um dos fatores locais que podem 

prolongar esta fase, sendo que atualmente os fios que apresentem menor reação 

inflamatória são os preferidos em vários tecidos. Por outro lado, a utilização de fios 

em mucosa bucal e gengiva, naturais ou sintéticos, desencadeiam resposta tecidual 

prolongada, provavelmente como resultado de contaminação contínua (SELVIG et 

al, 1998; SCARDINO et al, 1999; THOMAZINI-SANTOS et al, 2001). 
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A substituição, nesses locais, por materiais que provocassem menor 

resposta inflamatória, adesão do tecido e capacidade hemostática constituiu-se em 

objetivo a ser alcançado (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982; PINI-PRATO et al, 

1983; OHAZAMA et al, 1996). 

Os adesivos teciduais surgiram inicialmente com estas finalidades, mas 

aqueles compostos por substâncias químicas, tais como cianoacrilatos, são menos 

utilizados, por tratar-se de material aloplástico. Além disso, são responsáveis por 

maior reação inflamatória no local, com repercussão negativa no processo cicatricial 

(PETERSEN & DENMARK, 1985; DONKERWOLCKE et al, 1998; MORIKAWA, 

2001). 

Em cirurgia reparadora gengival a estética constitui-se em um dos 

objetivos a serem alcançados, além dos fatores anteriormente mencionados. Na 

utilização de enxertos livres, ocorre a formação de uma rede de fibrina entre este e o 

leito receptor, sendo que esta rede de fibrina desempenha importante fator no 

processo cicatricial, sendo responsável pela aderência da elastina do enxerto à 

elastina do leito receptor (OLIVEIRA, 2001). Outra propriedade atribuída a esta rede 

de fibrina refere-se à migração de fibroblastos (que constitui um dos aspectos da 

segunda fase da cicatrização tecidual), além de atuar como barreira hemostática 

(SCARDINO et al, 1999). 

A fibrina interposta é posteriormente reabsorvida pelo processo normal 

da cicatrização, ou seja, fagocitose e/ou lise, culminando com o término da fase 

inflamatória do processo cicatricial. A deposição dos fibroblastos, com a formação da 

matriz colagênica, constitui-se na fase proliferativa da cicatrização. 

Tem sido citado na literatura que os selantes de fibrina, têm sido 

utilizados em humanos desde 1940, tendo sido usado pela primeira vez em 1982 em 
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cirurgia periodontal, para fixação de enxertos gengivais, na tentativa de promover 

hemostasia (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982; PINI-PRATO et al, 1987).          

Os selantes de fibrina são constituídos por fibrinogênio e trombina. A 

trombina degrada o fibrinogênio em fibrina, sendo esta a responsável pelo 

selamento da ferida cirúrgica. Os selantes de fibrina são encontrados com grandes 

variedades de composição clínica para aplicação hemostática primária e selante 

cirúrgico, com o objetivo principal de eliminar o sangramento, apresentar mínima 

reação inflamatória e cicatrização precoce (AMRANI et al, 2001). 

A origem dos componentes do selante de fibrina pode levar a algumas 

dúvidas quanto à sua utilização, embora não se registrando nos últimos anos a 

existência de efeitos colaterais que pudessem comprometer a cicatrização ou sua 

utilização na prática clínica (STOLF, 1998; MORIKAWA, 2001; OLIVEIRA, 2001). 

A utilização de sangue humano heterólogo para obtenção do selante 

de fibrina torna seu uso restrito, devido à probabilidade de transmissão de doenças 

virais (PINI-PRATO et al, 1983). Por outro lado, a concentração dos componentes 

influencia a eficácia do selante de fibrina. 

Nesse aspecto, a concentração de fibrinogênio humano em amostras 

individuais situa-se ao redor de 250 mg%, podendo atingir cifras de 350mg% quando 

se utiliza “pool” de vários indivíduos. Em outras espécies animais, as concentrações 

de fibrinogênio variam, sendo que em bubalinos as cifras situam-se ao redor de 

600mg%, bem superiores às encontradas em humanos (THOMAZINI-SANTOS, 

1996). A polimerização do coágulo de fibrina é diretamente proporcional à 

quantidade de fibrinogênio existente. 

Outro fato a ser considerado é a ativação do fator XIII da cascata de 

coagulação pela trombina. Assim, após a formação da fibrina pela trombina, esta 
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também ativa o fator XIII, cuja função é estabilizar o coágulo de fibrina, o que evitaria 

a sua lise precoce e novo episódio de sangramento. 

Em pesquisa realizada na UNESP, especificamente no Centro de 

Estudos de Venenos de Animais Peçonhentos (CEVAP), foi isolada a fração 

“trombina símile” do veneno de serpente Crotalus durissus terríficus. Esta fração foi 

avaliada empregando-se o tempo de formação do coágulo. 

A substituição da trombina bovina por esta “trombina símile” culminou 

com a obtenção do selante de fibrina utilizado neste trabalho, que tem como fonte de 

fibrinogênio o crioprecipitado extraído de bubalinos, por conter maiores níveis de 

fibrinogênio. No entanto, por se tratar de “trombina símile”, não apresenta a 

capacidade de ativar o fator XIII, para estabilizar o coágulo de fibrina. 

Este adesivo tecidual foi utilizado inicialmente na clínica médica e 

apresentou características idealmente esperadas tais como segurança, fácil 

aplicação, dispersão sobre os tecidos, adequado tempo de polimerização e força 

tênsil clinicamente adequada para manter os tecidos (STOLF, 1998). Tendo sido 

utilizada também em cirurgia periodontal por Oliveira em 2001. 

Ressalta-se que a utilização de adesivos teciduais de fibrina quando 

utilizados em meios que contenham substâncias fibrinolíticas, tais como a saliva 

(MOODY, 1982; TROMBELLI et al, 1996a), deveriam incluir a adição de substâncias 

anti-fibrinolíticas tais como aprotinina, ácido tranexâmico ou epsilon-aminocaproico 

(PINI-PRATO et al, 1987; THOMAZINNI-SANTOS, 2001; PADOVAN, 2002). A 

função desses agentes seria evitar a degradação precoce da fibrina com 

conseqüente ressangramento ou deslize das estruturas. 

A atividade enzimática proteolítica da saliva estaria presente, quando 

correlacionada com doença periodontal e ao grau de higiene bucal dos indivíduos, 
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onde determinados microorganismos da placa bacteriana produziriam estas enzimas 

com propriedade de degradação (GIBBONS & ETHERDEN, 1986). 

Outro fator relacionado aos adesivos de fibrina seria a probabilidade de 

atuarem como meio para crescimento bacteriano (THOMPSON & DAVIS, 1997). 

Este fato tem importância fundamental para sua utilização em meios bacterianos, tal 

como a boca, podendo justificar o uso de antibiótico. 

No adesivo de fibrina por nós utilizado, apesar de não conter o fator 

XIII, também não foi acrescido nenhum antibiótico. Em cirurgia periodontal, a adição 

de antibiótico ao selante fibrínico não revelou nenhum benefício em relação à 

cicatrização ou incidência de infecção (MOLLER & PETERSEN, 1988). Ressalta-se 

também que na avaliação de 17 antibióticos diferentes com selante de fibrina, in 

vivo, in vitro e em animais de experimentação, revelou que alguns antibióticos 

quando adicionados ao selante impedem ou diminuem a velocidade e resistência de 

formação do coágulo de fibrina resultante (THOMPSON & DAVIS, 1997).  

A utilização do adesivo de fibrina em fechamento de mucosa bucal, 

quando comparado a suturas tradicionais, para recobrimento de placas de titânio 

colocadas na face vestibular da mandíbula, experimentalmente, revelou pelo exame 

histopatológico, menor ocorrência de granulação e ulcerações, além de ausência de 

plano de clivagem entre a placa e a mucosa bucal no 10o dia de pós-operatório, com 

inserção firme de mucosa à placa de titânio e aos tecidos circundantes (GABORIAU 

et al, 1999). 

Os componentes do adesivo de fibrina devem ser misturados 

imediatamente antes do uso, pois a polimerização precoce pode inclusive inviabilizar 

a sua utilização. 
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A mistura dos componentes em um pote dappen como utilizado neste 

experimento e a aplicação do selante com pincel de cerdas de nylon, facilitaram a 

dispersão do mesmo sobre o leito receptor e posteriormente sob o retalho, com 

tempo suficiente para evitar a polimerização precoce.  

No nosso estudo, ficou evidente a diferença existente entre o tempo 

necessário para se realizar as suturas clássicas que envolvem a técnica cirúrgica 

tradicional e o tempo gasto para o pincelamento das áreas com a cola de fibrina. A 

sutura levava em média 5 a 10 minutos e a aplicação da cola em torno de 15 a 20 

segundos.  

Esta evidência tornou desnecessária a contagem do tempo gasto para 

a síntese dos tecidos em ambos os grupos e também dispensou a realização de 

tabelas e de estudo estatístico. 

  Chamamos a atenção para o tempo de hemostasia obtido no grupo 

teste (média de 3,1 minutos), com tempo mínimo de um minuto e máximo de seis 

minutos e no grupo controle (média de 2,7 minutos) com tempo mínimo de um 

minuto e máximo de cinco minutos, sendo a  contagem de tempo para a compressão 

realizada após aplicação da cola e do término das suturas, sem incluir o tempo de 

sangramento observado durante as mesmas, o que corresponderia a um tempo 

infinitamente maior no grupo controle, uma vez que o tempo necessário para as 

suturas girava em torno de cinco a dez minutos.  

Os nossos resultados coincidem com aqueles relatados por Scardino et 

al, (1999), constatando que a facilidade e rapidez no manuseio da cola de fibrina 

torna o tempo de polimerização, ainda que mínimo, maior que o tempo necessário 

para sua utilização. Além do que, tendem a adaptar e aderir os tecidos em toda 

extensão da área cirúrgica, sem apresentar complicações no decorrer ou após o ato 
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cirúrgico, ao contrário das suturas que inicialmente apenas unem as bordas da ferida 

e os tecidos aderem em toda sua extensão somente a partir da compressão dos 

mesmos (PETERSEN & DENMARK, 1985). Deste modo, o selante de fibrina tende a 

manter os tecidos adaptados e, melhorar a cicatrização nas primeiras semanas 

quando comparado às suturas convencionais (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982; 

PINI-PRATO et al, 1983). 

Foi observado que uma quantidade mínima de cola foi necessária para 

que obtivéssemos a “colagem” dos tecidos imediatamente após a compressão para 

controle de hemostasia. 

Assim, após a aplicação da cola de fibrina derivada de veneno de 

serpente, o selante fixou em poucos minutos sem a necessidade de suturas 

adicionais e como relatado por Sullivan & Atkins (1969), permitiu que os tecidos 

fossem rapidamente mantidos em posição, favorecendo a revascularização, 

preenchendo os requisitos desejados no selamento e, embora sua aplicação tenha 

sido em área úmida, a sua eficácia ficou comprovada clinicamente, como antes já 

observada (CHALHOUB et al, 2000). 

Obtivemos estabilidade do enxerto com a cola de fibrina derivada de 

veneno de serpente aos cinco minutos em 95,2%, após aplicação da cola, 

compressão e avaliação pelo teste de tracionamento do lábio, apesar de ter sido 

citada na literatura que 3 minutos seriam suficientes para a formação e 

polimerização da rede de fibrina (IUAN et al, 1993; SCARDINO et al, 1999). 

Através de nossos resultados, podemos supor que não ocorreu 

interferência dos componentes fibrinolíticos da saliva sobre a imobilização dos 

enxertos/retalhos na superfície subjacente, uma vez que estes se mantiveram em 
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posição após o período de compressão e assim permaneceram nos últimos 

controles de 90 dias pós-operatórios. 

Ao compararmos a realização de suturas com a aplicação da cola de 

fibrina não pudemos nos furtar a observação de que esta última oferece uma 

metodologia bem mais simples para fixação dos tecidos. A técnica de aplicação é 

mais fácil do que a realização de suturas convencionais, principalmente em áreas de 

difícil acesso, tecidos altamente colagenizados, ou como em nosso caso que a 

espessura dos tecidos (enxerto/retalho/tecido conjuntivo da área receptora) oferece 

maior resistência às suturas, maior probabilidade de ocorrência tipo ulceração e 

consomem maior tempo de trabalho (FRISCH & BHASKAR, 1968; KURITA et al, 

1990; GABORIAU et al, 1999; THOMAZINI-SANTOS et al, 2001). 

Desse modo, a utilização de adesivos biológicos talvez possam ajudar 

a superar as limitações mecânicas e anatômicas na adaptação e estabilização dos 

tecidos, facilitando os fenômenos de nova inserção e reduzindo o grau de 

complexidade que envolve o procedimento cirúrgico de enxerto de forma geral, o 

que, por si só, requer cuidados e atenção especiais por parte de profissional 

(CATON et al, 1986; NELSON, 1987). 

Acreditamos que a utilização da cola de fibrina derivada de veneno de 

serpente,preenche requisitos básicos e necessários aos selantes biológicos uma vez 

que verificamos tratar-se de um procedimento simples facilitando o tratamento 

periodontal (quanto ao tempo cirúrgico, hemostasia e outros aspectos pós-

operatórios como a cicatrização da ferida), provavelmente aumentando o 

mecanismo de formação do coágulo e se distinguindo das suturas clássicas e de 

outros selantes sintéticos (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982; PINI-PRATO et al, 

1983). 
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3. Variáveis estudadas 

 

Também registramos no presente estudo, para efeito de comparação, 

variáveis controladas desde o pré-operatório até o período final de 90 dias, como 

disposto em “casuística e métodos”. Estas variáveis serão discutidas, ora 

comparando os resultados obtidos com os citados na literatura, ora correlacionando 

os resultados de uma variável com os resultados obtidos em outra variável. 

Assim, em relação a hemostasia, observamos para ambos os grupos, 

que esta ocorria em média após 2 a 3 minutos do procedimento, embora os tempos 

limites situavam-se entre 1-6 minutos nos pacientes do grupo teste e 1-5 minutos 

nos pacientes do grupo controle. No entanto, apenas 1 paciente do grupo teste 

(paciente no 9), necessitou 6 minutos para o controle do sangramento, conforme 

observado na tabela 4 e anexo 8. 

A análise estatística entre os grupos, contudo, mostrou que as 

diferenças nos resultados encontrados não são significantes para esta variável. 

Analisando o sangramento até este período, o comportamento dos dois 

grupos foi semelhante, não se evidenciando também recorrência do mesmo até os 

controles finais. 

O controle de sangramento utilizando selante de fibrina® foi constatado 

em vários procedimentos cirúrgicos na odontologia (PINI-PRATO et al, 1987; 

OKAMOTO et al, 1995). Além disto, estes autores também referiram que a 

inflamação com o uso deste selante foi insignificante no 7o dia de pós-operatório. 

 

________________ 

® Tissucol 
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Em extrações dentárias de pacientes sob terapia anticoagulante, os 

resultados quanto a hemostasia também foram consideradas favoráveis com  a 

utilização do selante de fibrina®1, embora tenha se associado ao selante o emprego 

de sutura clássica (MARTINOWITZ et al., 1990). 

O selante de fibrina®1 também foi utilizado em extrações dentárias de 

pacientes com deficiência da coagulação com o objetivo de prevenir hemorragia 

secundária por Rakocz et al, (1993). Os autores concluíram que apenas 3 dos 25 

pacientes portadores de hemofilia apresentaram sangramento secundário, sendo 

que a hemostasia foi atingida entre 3 a 10 minutos após as extrações. Resultados 

satisfatórios também foram observados quando da utilização de selante de fibrina 

para avaliação da hemostasia alveolar, após a extração dentária em pacientes sob 

terapia anticoagulante (ZUSMAN et al, 1992). 

Embora os pacientes por nós utilizados não fossem portadores de 

distúrbios da coagulação e/ou usuários de drogas que pudessem alterar a 

coagulação sanguínea, o tempo de coagulação foi menor que os citados 

anteriormente, sem contudo apresentar diferença estatística em relação à sutura 

clássica. 

Com o emprego do selante de fibrina derivado do veneno de serpente, 

também foi observada rápida hemostasia por Stolf (1998). Além desta qualidade, o 

autor também observou menor reação inflamatória e ocorrência de inflamação do 

tipo corpo estranho, inferindo que a ausência desses fenômenos, comuns no 

processo cicatricial, poderia constituir-se em um fator positivo na estimulação da 

cicatrização.  

____________ 

®1 Beriplast 
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O potencial hemostático dos selantes de fibrina foi observado mesmo 

durante o procedimento cirúrgico, com a formação de pequenas áreas de coágulo 

(CHALHOUB et al, 2000). Além do controle de sangramento, estes autores 

observaram aparência satisfatória da cicatriz aos 30 dias de pós-operatório, o que se 

traduz por boa cicatrização. 

Por outro lado, quando utilizado em meio que contém substâncias 

fibrinolíticas, tal como a saliva, pode ser utilizado o enxágüe bucal com solução de 

efeito inverso ou  suturas adicionais onde foi aplicado o adesivo tecidual para evitar 

hemorragia (RAKOCZ et al, 1993). 

Entretanto, apesar das suturas oferecerem mais força tênsil do que os 

adesivos de fibrina, não apresentam a característica de selamento das superfícies 

suturadas como ocorre com os adesivos (MARTINOWITZ & SPOTNITZ, 1997). No 

entanto, para um bom selamento da ferida cirúrgica, há de se considerar o tempo de 

polimerização do selante além da cautela e habilidade profissional. 

Em nosso experimento não utilizamos suturas adicionais e/ou enxágüe 

bucal com soluções anti-fibrinolíticas, como também ao selante de fibrina não foram 

acrescentados tais agentes como preconizado por alguns autores (PINI-PRATO et 

al, 1987). Por outro lado, nossos grupos eram compostos por pacientes saudáveis. 

Assim sendo, em relação ao potencial hemostático do selante, concluímos tratar-se 

de alternativa factível de ser utilizada, quer pela ausência da diferença estatística em 

relação ao método clássico de suturas, quer pela superposição de resultados 

quando comparados a outros selantes em iguais condições de uso. 

Em relação ao tempo cirúrgico, a análise estatística revelou menores 

tempos para o procedimento quando da utilização do selante de fibrina derivado do 
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veneno de serpente, apesar de alguns pacientes desse grupo apresentarem valores 

próximos aos do grupo controle. 

A aplicação de selante de fibrina em cirurgia dermatológica para 

fixação de enxertos também mostrou, além de hemostasia instantânea e adesão 

imediata, menores tempos cirúrgicos quando comparado ao grupo de enxertos 

suturados (MORAES et al, 1998; STOLF, 1998). No entanto, nesse uso 

dermatológico, em ambos os grupos, os tempos foram bem menores daqueles 

observados em cirurgia periodontal. Particularmente, nesse grupo de pacientes por 

nós utilizados, a confecção do retalho e a retirada do enxerto influenciaram para que 

o tempo cirúrgico total fosse maior daquele observado em pele. 

Menor tempo cirúrgico com a utilização de selante de fibrina também 

foi observado em cirurgia periodontal por Pini-Prato et al, (1983), apesar do autor ter 

utilizado selante de fibrina e fio de sutura diferentes daqueles por nós utilizados.  

O tempo cirúrgico tem relação proporcional com o grau de infecção do 

sitio operatório (REDL el al, 1983). Apesar de observarmos menor tempo cirúrgico 

nos pacientes do grupo teste, não constatamos sinais clássicos de infecção que 

pudessem ser decorrentes do maior tempo cirúrgico observado nos pacientes do 

grupo controle e também que pudessem explicar as diferenças encontradas entre os 

2 grupos. 

Em relação à sinais inflamatórios, o eritema foi observado de forma 

homogênea entre os grupos, diminuindo progressiva e rapidamente com o decorrer 

do tempo. Este fato foi também observado anteriormente com a utilização de outros 

selantes de fibrina (BARTOLUCCI & PINI-PRATO, 1982). 
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O eritema na área receptora do enxerto conjuntivo era visibilizado pela 

tonalidade avermelhada da mucosa nessa região. Embora não fosse uniforme em 

todo o contorno gengival, era sempre anotado o maior valor observado. 

Assim, os maiores valores correspondiam àqueles do 7o dia de pós-

operatório, embora sem diferença estatística entre os grupos, como observado na 

tabela 6. Ressalta-se por outro lado, que nos demais momentos, também não foram 

observadas diferenças estatísticas entre os 2 grupos, e que o eritema só não foi 

observado aos 90 dias de pós-operatório. 

A partir do 7o dia de pós-operatório ocorreu regressão gradativa do 

eritema até o 21o dia de pós-operatório, sendo este o mesmo verificado aos 30 e 60 

dias de seguimento. Aos 60 dias de pós-operatório, o eritema somente estava 

presente nos pacientes 1, 7 e 20 do grupo teste e nos pacientes 16 e 21 do grupo 

controle, e em apenas 1mm de extensão da margem gengival, conforme o banco de 

dados desta variável no anexo 10. 

Assim, em relação a esta variável, concluímos a partir da análise 

estatística, que os grupos apresentaram comportamento similar em todos os 

momentos avaliados, não sendo, portanto, a cola de fibrina derivada do veneno de 

serpente um fator que pudesse influenciar negativa ou positivamente os fenômenos 

inflamatórios na área receptora. 

A comparação de selante® com técnica padrão de sutura em enxertos 

conjuntivos em cirurgias periodontais, realizada por Pini-Prato et al, (1987), revelou 

mínima inflamação tecidual com o uso do selante em relação à sutura clássica.  

_______________ 

® Tissucol 
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Ressaltamos que esta aparente vantagem deste selante em relação ao derivado do 

veneno de serpente por nós utilizado, não reflete a realidade, tendo em vista que os 

critérios de avaliação não foram rígidos quanto os nossos, além do que a utilização 

por nós do fio de poliglactina 910®1, cuja absorção se faz por hidrolise, não aumenta 

os efeitos inflamatórios do processo cicatricial, o que pode explicar a igualdade dos 

resultados quanto ao eritema neste experimento. 

Oliveira (2001), comparando com sutura clássica o mesmo selante de 

fibrina por nós utilizado, em cirurgia periodontal para fixação de enxerto conjuntivo 

epitelizado, não faz referência  ao eritema na área receptora, embora tenha tido 

melhor recuperação dos pacientes no grupo selante, com menor dor, edema e 

sangramento. Acredita a autora que a diferença por ela observada em relação ao 

grupo selante, fato não observado por outros autores, foi a não necessidade de 

pontos adicionais para fixação do enxerto neste grupo (YAMAN, 1998).  

Concordamos com as observações de Oliveira (2001) em relação à 

fixação do enxerto, uma vez que a adição de pontos ao grupo selante, mesmo com a 

utilização de fio de boa qualidade poderia constituir-se em fator para aumentar os 

fenômenos inflamatórios. 

Por outro lado, foram observados 15 pacientes com recessão residual 

aos 60 dias de pós-operatório, sendo 7 do grupo teste e 8 do grupo controle. 

Avaliando estes pacientes, observamos que em apenas 3 deles o eritema estava 

presente aos 60 dias de pós-operatório, correspondendo ao paciente no 20 no grupo 

teste e pacientes 16 e 21 no grupo controle.  

 

________________________ 

®1 Vicryl 
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Mesmo quando considerada a recessão gengival no 90o dia de pós-

operatório, a qual estava presente em 14 pacientes, sendo em 6 pacientes do grupo 

teste e em 8 pacientes do grupo controle, não observamos mais a ocorrência do 

eritema neste período. Ressaltamos ainda a recessão pré-operatória em todos os 

pacientes, condição obrigatória para inclusão no estudo, e a não identificação do 

eritema.  

Assim, não pudemos estabelecer uma relação direta entre a presença 

do eritema e a probabilidade de ocorrência de recessão residual. E como os 

resultados obtidos revelaram que não houve diferença significativa entre os grupos 

nos vários momentos estudados, podemos inferir que a presença do eritema não foi 

correlacionada a nenhum dos tratamentos efetuados para fixação dos enxertos, mas 

talvez como resposta ao trauma cirúrgico. 

Outra interferência no processo cicatricial poderia advir da dificuldade 

dos pacientes em manter a higiene e fisioterapia bucal a médio e longo prazo, 

promovendo o acúmulo da placa bacteriana na nova localização da margem 

gengival (MATTER & CIMASONI, 1976; WENNSTRÖM & ZUCHELLI, 1996). 

Neste aspecto, aos 60 dias de pós-operatório, constatamos 6 pacientes 

com placa bacteriana, sendo apenas dois deles pertencentes ao grupo teste 

(paciente 7 e 13) e quatro no grupo controle (pacientes 1, 6, 10 e 12). A ocorrência 

do eritema concomitante à placa bacteriana foi observada em apenas 1 paciente, o 

qual pertencia ao grupo teste (paciente 7). Curiosamente, este paciente não 

apresentava recessão do tecido marginal nesse momento de estudo. 

De modo geral, os resultados para ausência no índice de placa foram 

excelentes no 90o dia de pós-operatório para ambos os grupos, correspondendo 

respectivamente a 85,7% e 76,1% para os grupos teste e controle.  
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Por outro lado, aos 90 dias de pós-operatório, não mais observamos a 

ocorrência do eritema e a incidência de placa bacteriana foi de 19% (8/42 

pacientes). Dos 8 casos que apresentaram índice significante de placa aos 90 dias 

de pós-operatório, apenas 3 deles (paciente 20 do grupo teste e pacientes 1 e 6 do 

grupo controle) apresentavam recessão residual concomitante. Os casos restantes 

pertenciam a pacientes em que ocorreu recobrimento radicular total. Torna-se 

importante ressaltar, que o controle da placa bacteriana nos momentos iniciais era 

dificultado pela presença do cimento cirúrgico sobre a área cirúrgica. Assim, na 

análise deste critério de avaliação pudemos também observar que a utilização da 

cola de fibrina derivada do veneno de serpente, não favoreceu o acúmulo de placa 

bacteriana. 

Assim, é pouco provável que a ocorrência do eritema fosse decorrente 

da placa bacteriana, sendo esta alteração atribuída ao trauma cirúrgico. 

A ocorrência de placa bacteriana correlaciona-se diretamente com a 

higiene e fisioterapia oral, com repercussões na altura da recessão e no índice 

gengival. Assim, já no pré-operatório e nos vários momentos de avaliação pós-

operatória, os cuidados referentes a higienização oral foram reforçados à 

semelhança de relatos anteriores (LANGER & LANGER, 1985; JAHNKE et al, 1993). 

Este procedimento nos pareceu interferir de maneira favorável no 

controle da placa bacteriana, tendo em vista a diminuição de pacientes em ambos os 

grupos com índices 1, 2 e 3 de placa, quando comparados ao pré-operatório. A 

realização de uma ou outra técnica de fixação do retalho não parece ter influenciado 

este parâmetro, tendo em vista a ausência de diferença estatística nos resultados 

entre os dois grupos. Ressaltamos que a ocorrência da placa bacteriana constitui-se 

num dos fatores etiológicos mais importantes para ocorrência de inflamação 
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periodontal e recessão gengival (ZACHRISSON, 2005; WENNSTRÖM & 

ZUCCHELLI, 1996). 

A diminuição do índice de placa em momentos pós-operatórios também 

foi verificada anteriormente quando da utilização de adesivo fibrínico, com controle 

mensal da higiene bucal (CORTELINNI et al, 1995) 

 Do mesmo modo que observado para o controle de placa no pós-

operatório, os cuidados referentes à higiene também se correlacionam com os 

resultados obtidos no quesito índice gengival, sendo o sangramento à sondagem  

importante parâmetro para avaliação das condições gengivais. 

Assim, em relação ao índice gengival, também ocorreu diminuição em 

pacientes de ambos os grupos com sangramento à sondagem (escore 2) e não foi 

observado nenhum paciente com sangramento espontâneo (escore 3). A gengiva foi 

considerada normal respectivamente, em 80,9% e 76,1% nos pacientes dos grupos 

teste e controle. Resultados semelhantes aos nossos foram anteriormente 

verificados (MÜLLER et al, 1998). 

A princípio esperava-se que, nos 9 pacientes nos quais ocorreu 

sangramento à sondagem no 90o dia de pós-operatório (como pode ser observado 

no anexo 16), houvesse concomitância com a presença de placa bacteriana, fato 

apenas verificado no paciente no 13 do grupo teste e nos pacientes  5, 6 e 9 do 

grupo controle. Talvez o fato possa ser explicado pelos cuidados na higiene e 

fisioterapia oral que os pacientes realizavam ante a expectativa das avaliações 

periódicas. 

Também não observamos nos nossos resultados, relação entre a 

profundidade de sondagem e o índice gengival que justificasse os escores 

encontrados neste último. Dos nove pacientes que apresentaram escore 2 no índice 
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gengival aos 90 dias de pós-operatório, (4 do grupo teste e 5 do grupo controle), 

apenas o paciente no 7 do grupo teste e os pacientes nos 9 e 10 do grupo controle, 

apresentaram os maiores valores (3 e 4 mm) de profundidade de sondagem 

vestibular. Estes registros podem ser observados nos anexos 15 e 16. 

As recessões residuais observadas no controle final (90o dia de pós-

operatório), também não poderiam ser explicadas pela presença do índice gengival 

com escore 2 observada neste mesmo período. No grupo teste, apenas o paciente 

21 apresentava os dois parâmetros concomitantes, enquanto no grupo controle esta 

correlação ocorreu apenas com o paciente de número 6. Entretanto, é importante 

relatar que de comum entre estes 2 pacientes foi um grau maior de recessão (3mm) 

do que o esperado para o escore 2 de índice gengival, mesmo porque, apenas o 

paciente 6 do grupo controle poderia ter o sangramento explicado pela presença da 

placa bacteriana. 

Partindo destas observações anteriormente mencionadas, é pouco 

provável que o sangramento à sondagem vestibular, pudesse ser decorrente da cola 

de fibrina derivada de veneno de serpente por nós utilizada. 

Enfatizamos por fim, que dentre os 10 pacientes com índice de placa 

no pré-operatório, somente 5 destes eram os mesmos que apresentaram placa 

bacteriana ao término do estudo. Ressaltamos também que a concomitância de 

sangramento à sondagem pré-operatória e no pós-operatório, avaliada pelo índice 

gengival, foi mantida em apenas 4 dos 17 pacientes. Este fato mostra a eficiência da 

higiene e fisioterapia oral dos pacientes, com possibilidade de ter melhorado o índice 

gengival e de não ter sido influenciado pela técnica de fixação dos enxertos. 

No inquérito detalhado sobre as variáveis hálito e sabor, observamos 

que também estas alterações estavam relacionadas à dificuldade de higienização da 
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área nos momentos iniciais, porém com queixa de apenas um paciente, o qual 

pertencia ao grupo controle. Em todos os casos, a queixa principal dos pacientes 

residia nos cuidados necessários para manutenção do cimento cirúrgico sobre as 

áreas operadas. Estes dados têm radical importância no que diz respeito à utilização 

da cola de fibrina, uma vez que não houve queixa de halitose ou interferência no 

sabor, em decorrência da utilização deste produto. 

Todas as observações citadas têm fundamental importância nos 

resultados obtidos aos 90 dias de controle na utilização do adesivo de fibrina e no 

recobrimento radicular, que  constituem os objetivos principais do presente estudo. 

Em relação à altura da recessão gengival, o comportamento dos 

grupos foi semelhante, sem diferença estatisticamente significante em cada um dos 

momentos avaliados, como pode ser observado na tabela 3. A partir do 7o dia já 

podíamos perceber que houve recobrimento das superfícies radiculares nos dois 

grupos, a partir da diminuição nas medidas dos sítios avaliados, com diferença 

significante em relação à altura verificada do pré-operatório até o final do 

experimento. Assim como observado por Matter & Cimasoni (1976), ressalta-se que 

mesmo nos pacientes, nos quais não se observou recobrimento radicular total, 

houve regressão do defeito em relação ao pré-operatório (anexo 7).  

Entretanto, citamos os pacientes 18 e 21 do grupo teste e o paciente no 

6 do grupo controle, que aos 90 dias do experimento ainda apresentavam valores 

mais elevados deste parâmetro do que o menor valor observado no pré-operatório, 

em relação ao total de pacientes. Esses pacientes citados, apresentaram contudo, 

uma redução da altura 5 para altura 3, como pode ser observado no anexo 7. 
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Assim, a altura da recessão gengival medida em 7 momentos revelou 

recobrimento total do defeito em 15 pacientes do grupo teste e 13 pacientes do 

grupo controle, correspondendo respectivamente a 71,4% e 61,9% dos pacientes.  

Existe relato na literatura de uma correlação milimétrica entre a 

extensão da recessão gengival e a da deiscência óssea (BERNIMOULIN & 

CURILOVIC, 1977). Assim, é possível que deiscências ósseas consideradas 

extensas, interfiram com o suprimento sanguíneo de nutrição do enxerto em uma 

das faces, influenciando no processo de “pega” do mesmo (RAETZKE, 1985). No 

presente estudo essa distância não foi verificada, mas pode eventualmente ter sido 

responsável pelo percentual de recessão residual encontrada, além de alterações na 

superfície radicular, como a contaminação do leito, que podem inibir nova inserção 

de tecido conjuntivo, uma vez que tem sido discutido na literatura e não sabemos ao 

certo o grau de descontaminação promovido pelo tratamento químico radicular 

(POLSON & CATON, 1982; CRIGGER et al, 1983; ALMEIDA, 2002). 

Miller (1985b) obteve recobrimento radicular total em 89,9%, dos 

defeitos de classes I e II, após tratamento cirúrgico com autoenxerto gengival livre, 

registrando um recobrimento médio de 92,2%. 

A partir desta data, outros autores têm tentado o recobrimento da 

superfície radicular exposta pela recessão do tecido marginal com diferentes 

modalidades de técnicas cirúrgicas associadas ao enxerto gengival de tecido 

conjuntivo epitelizado ou de tecido conjuntivo, associado ou não aos retalhos 

posicionados coronalmente, registrando-se na literatura por nós consultada, 

recobrimento total entre 17% a 100% dos defeitos  e uma cobertura média de 12% a 

98,9% (MATTER & CIMASONI, 1976; MATTER, 1980; MILLER, 1985b; RAETZKE, 

1985; NELSON, 1987; BORGHETTI & GARDELLA, 1990; BORGHETTI & LOUISE, 



Discussão 
 
 

 

106

1994; HARRIS, 1994; BOUCHARD et al, 1994, 1997; WENNSTRÖM & ZUCCHELLI, 

1996; HARRIS, 1997b, 2002; MÜLLER et al, 1998; MÜLLER et al, 1999). 

Verificamos que após cirurgias com enxertos de tecido conjuntivo, 

associados à técnica do envelope, a percentagem para o recobrimento total varia 

entre 39% e 64% (RAETZKE, 1985; MULLER et al, 1998; CORDIOLI et al, 2001) e, 

quando associados a “técnicas de retalhos posicionados coronalmente”, pode ser 

observada entre 20% e 88% (NELSON, 1987; ALLEN & MILLER, 1989; BOUCHARD 

et al, 1994; WENNSTRÖM & ZUCHELLI, 1996). 

A média de recobrimento radicular a partir de enxertos de tecido 

conjuntivo, varia entre 52,5% a 98,9% (MATTER & CIMASONI, 1976; NELSON 

1987; JAHNKE et al, 1993; BOUCHARD et al, 1994; RAETZKE, 1985; 

WENNSTRÖM & ZUCHELLI, 1996; HARRIS, 1997ab; BORGHETTI et al, 1999; 

MÜLLER et al, 1998;). 

Os dados acima favorecem nossos resultados, uma vez que obtivemos 

recobrimento total de 71,4% para o grupo teste e de 61,9% para o grupo controle, 

além de 87,5% e 84,1% como  média de recobrimento para os grupos teste e 

controle respectivamente.   

Segundo Bell et al, (1978), existem dois mecanismos de cicatrização 

em cirurgias de enxerto gengival e não faz distinção entre eles, registrando em seus 

resultados recobrimento por “bridging” (formação de ponte) em 2 semanas e por 

“creeping attachment” (deslocamento coronal da margem gengival) vários meses 

após a  cirurgia. Este autor observou perda do enxerto em duas semanas em 3 de 

seus pacientes, afirmando que em todos os pacientes tratados, de alguma maneira 

ocorreu “creeping attachment” no período de 1 ano. O autor conclui que os dois 

fenômenos ocorrem de maneira sucessiva e mesmo que não ocorra o “bridging”, 



Discussão 
 
 

 

107

algum “creeping attachment” pode ser esperado como parte da cicatrização. 

Observou também, que a margem gengival sofre variações causadas por recessão e 

“creeping attachment” e que este último ocorre em períodos sucessivos.  

Levando em consideração as alterações na altura da margem gengival 

a partir do controle de 7 dias, até o controle de 90 dias, registramos mudanças 

compatíveis com o “creeping attachment” em 10 dentre 11 casos de recessões 

residuais no grupo teste (91%) e em 4 dentre 10 recessões residuais (40%) no grupo 

controle. Estes fatos talvez estejam relacionados à contração secundária  observada 

por outros autores, principalmente no primeiro mês de cicatrização (ZINGALE, 1974; 

PELICANO, 1976; OLIVEIRA, 2001). 

Sullivan & Atkins (1968b), relatam que o recobrimento radicular por 

“bridging” ocorre apenas em áreas avasculares pequenas (menores que 3mm) e a 

sobrevivência de um enxerto livre durante procedimentos cirúrgicos de recobrimento 

radicular depende da difusão do plasma e da revascularização do enxerto sobre as 

áreas adjacentes à deiscência,  possibilitando a cicatrização por esse fenômeno.  

Baseados nestes princípios, contestamos em parte estas evidências, 

uma vez que observamos recobrimento radicular total em casos com extensa área 

avascular, desde o controle de 7 dias e mantidos até os 90 dias de avaliação pós-

operatório, em 10 casos do grupo teste e em 11 casos do grupo controle. Salienta-

se também que como nenhum dos 42 casos apresentava recessão maior que a 

inicial no 7o dia de pós-operatório, podemos acreditar que ocorreu o “bridging” em 

todos os pacientes por nós estudados .  

Nos controles efetuados entre 14o e 90o dia de pós-operatório, já 

observávamos naqueles pacientes que apresentavam recessão residual, uma 

tendência ao crescimento gengival em direção coronária (compatível com o 
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fenômeno de “creeping attachment”), com diminuição das áreas radiculares 

anteriormente expostas. Este fenômeno era visível em 10 casos do grupo teste 

(pacientes 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 20 e 21) e em apenas 4 casos do grupo controle 

(pacientes 5, 9, 16 e 21). 

Por outro lado, o fenômeno de “creeping attachment” é considerado por 

alguns autores a partir do primeiro mês pós-cirúrgico (GOLDMAN et al, 1964; 

BORGHETTI & GARDELLA, 1990; HARRIS, 1997b; LEE et al, 2002). Se assim 

considerarmos, entre 30 e 90 dias observamos recessões residuais em 7 casos do 

grupo teste e em 8 casos do grupo controle.Entretanto,ocorreu “creeping” em 

apenas 4 casos do grupo teste (57%) e em 1 caso do grupo controle (12,5%). 

Entretanto se considerarmos os casos de recessão desde o período de sete dias e o 

“creeping” a partir de 30 dias de controle, este percentual cai para 36,5% no grupo 

teste e 10% no grupo controle. Estes valores seriam ainda mais insignificantes se 

considerássemos as recessões a partir do período pré-operatório e o “creeping” a 

partir de 30 dias de controle , com 19% no grupo teste e 4,7% no grupo controle. 

Deste modo, nosso estudo apresentou menor incidência que a 

verificada por Harris (1997b), os quais verificaram tal fenômeno em 21 de 22 

defeitos (95,5%) e também ao de Borghetti & Gardella (1990), que o registrou em 17 

de 22 defeitos (77%), mas utilizando enxertos de conjuntivo associados a retalho de 

dupla papila. Como apontado por Harris (1997b), também não percebemos 

quaisquer evidências relacionando o seu aparecimento com outros dados 

observados, o que talvez possa ser explicado pelo controle de higiene bucal, fato 

relatado por Matter (1980). Nossos resultados favorecem portanto, o grupo teste. 

Entretanto, se considerarmos esta ocorrência à partir dos 7 dias, 

quando percebemos recessões residuais que desapareceram ou diminuíram até os 
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30 dias pós-operatórios, acrescentaríamos mais 4 casos no grupo teste, perfazendo 

11 pacientes, e mais 2 pacientes no grupo controle (total de 10 pacientes), 

aumentando ainda mais o percentual do fenômeno compatível com “creeping 

attachment”. Por se tratar de observações registradas antes do primeiro mês de 

controle, estes últimos números poderiam ser creditados ao fenômeno de “bridging”, 

permanecendo uma baixa taxa do fenômeno de “creeping attachment”. 

Dúvidas como esta, também podem ser observadas na literatura, 

quando da utilização de enxerto gengival livre conjuntivo-epitelizado para 

recobrimento radicular (MATTER & CIMASONI, 1976). Estes autores relatam que 

além da largura do defeito, a posição do enxerto parece ter um papel mais evidente 

na obtenção do “creeping attachment”. 

Aos 90 dias, era possível afirmar que estávamos diante de casos 

compatíveis com “creeping attachment” a partir da utilização da cola de fibrina 

derivada de veneno de cobra, em maior percentual que no grupo controle. Este 

fenômeno pode continuar a ser observado por até 12 meses de pós-operatório 

segundo Borghetti & Gardella (1990). Relatam os autores anteriores que 13 de 23 

defeitos tratados (56,5%), não atingiram o recobrimento total, apesar de 14 destes 

defeitos serem inicialmente considerados estreitos (largura menor ou igual 3mm). 

Contudo, salientam também os autores, que utilizaram enxertos gengivais 

conjuntivo-epiteliais com espessura média de 1,81mm.  

Levando em conta estas observações, nossos resultados foram 

melhores, pois além de termos utilizado enxertos de tecido conjuntivo com 

espessura de 1mm, em defeitos considerados amplos, contamos com a dupla 

circulação para a vitalidade do enxerto, conforme anteriormente relatado (SULLIVAN 

& ATKINS, 1968a; RAETZKE, 1985; NELSON, 1987; OLIVEIRA, 2001). 
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Observamos também sete casos no grupo teste e três casos no grupo 

controle, com fenômenos alternados de recessão e migração coronal da margem 

gengival ocorridos até os primeiros 30 dias de pós-operatório, fato relatado por 

outros autores (BELL et al, 1978). Este fato estaria relacionado com a necrose do 

bordo coronal do enxerto durante a segunda semana de cicatrização (SULLIVAN & 

ATKINS, 1968a; BORGHETTI & GARDELLA, 1990). Segundo estes últimos autores, 

este é o principal motivo pelo qual não se deve avaliar o fenômeno de “creeping 

attachment” no período anterior a 28 dias de pós-operatório . 

Os pacientes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20 e 21 do grupo teste e os 

pacientes 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 21 do grupo controle, apresentaram alteração 

dos valores da recessão gengival no decorrer dos vários momentos estudados. No 

entanto, dos 11 pacientes do grupo teste e 10 do grupo controle que apresentaram 

esta variação, em 5 pacientes do grupo teste (pacientes 2, 3, 5, 7 e 8) e em 2 

pacientes do grupo controle (pacientes 5 e 9), houve desaparecimento total da 

recessão aos 90 dias de pós-operatórios. 

Verificamos, por outro lado, ocorrência inversa ao “creeping 

attachment” em 9 pacientes do grupo teste e 10 pacientes do grupo controle, nos 

quais houve, em algum momento entre o 7º e 90º dia de pós-operatório, aumento da 

altura da recessão residual. Entretanto, tal fato, apesar de ser citado na literatura por 

nós consultada, não tem sido discutido. Allen & Miller (1989), relataram esta 

alteração em seis de 37 casos, entre três e seis meses de pós-operatório e Borghetti 

& Gardella (1990) citam vários casos ocorridos no intervalo entre sete e 90 dias de 

pós-operatório. 

Uma vez que não encontramos justificativa para tal ocorrência e não 

foram estes os pacientes nos quais ocorreu maior presença de eritema, índice  de 
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placa ou gengival, menor quantidade de gengiva inserida ou de mucosa 

ceratinizada, dentre outros aspectos por nós observados, acreditamos que talvez se 

deva a um descuido na execução da técnica de escovação destes pacientes com 

excessiva força, como também relatada anteriormente (TROMBELLI et al, 1996b). 

Estas alterações relacionadas à diminuição da altura da mucosa 

mastigatória enxertada, resultando na redução de gengiva inserida e/ou mucosa 

ceratinizada, também observada por outros autores, durante o primeiro mês de pós-

operatório talvez esteja associada ao fenômeno da contração (EDEL, 1974; WARD, 

1974; PELICANO, 1976). Entretanto, não podemos deixar de citar a possibilidade de 

tendência da linha mucogengival retornar a uma posição geneticamente definida, o 

que justificaria mais tarde a altura final destes tecidos, associada ainda à 

possibilidade do “creeping attachment”. Outrossim, pacientes nos quais não houve 

melhora acentuada no recobrimento radicular, mas com aumento da altura de 

mucosa ceratinizada, poderiam ser explicados por esse fenômeno (BORGHETTI & 

GARDELLA, 1990; WENNSTRÖM & ZUCCHELLI, 1996; BORGHETTI & MONNET-

CORTI, 2002). 

A cobertura radicular média no pós-operatório de 6 meses comparada 

ao período pré-operatório, observada por Harris (1997b), foi de 95%, obtendo 

recobrimento radicular total  por “creeping attachment” em 17 de 22 defeitos 

(77,3%), o que nos leva a acreditar que em controles posteriores poderíamos obter 

resultados ainda mais favoráveis, principalmente se levarmos em consideração a 

probabilidade do “creeping attachment”, como relatado por Bell et al, (1978) e Matter 

(1980), o que poderia elevar o número de casos de recobrimento radicular total nos 

nossos pacientes, principalmente quando considerado este fenômeno em até um 

ano de controle pós-cirúrgico (BORGHETTI & GARDELLA, 1990; BORGHETTI & 
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LOUISE 1994; NELSON, 1987; HARRIS, 1992). Também Oliveira (2001), relatou 

uma maior probabilidade de observação do “creeping attachment” em cirurgias para 

recobrimento radicular em períodos superiores a três meses de pós-operatório. 

Não podemos deixar de mencionar os resultados de Pollack (1984), 

que demonstrou “graus incomuns” de migração coronal da margem gengival em 2 

pacientes tratados com enxerto livre de gengiva autógena, atingindo até 100% de 

recobrimento radicular após 4 anos de controle. Aos três meses de controle pós-

operatório, em um dos dois pacientes citados, o tecido enxertado havia dobrado sua 

dimensão ápico-coronal, recobrindo uma área de 9mm de superfície radicular. Este 

realmente é um fato incomum, uma vez que estes enxertos dependem unicamente 

da circulação lateral e apical do leito receptor para impedir a necrose do tecido 

enxertado sobre a superfície avascular (NELSON, 1987). 

Independente do tratamento cirúrgico instituído, não existe uma 

previsão de quanto ou quando o fenômeno de “creeping attachment” vai ocorrer 

(MATTER & CIMASONI, 1976; PELICANO, 1976; HARRIS, 1997b; BORGHETTI & 

MONNET CORTI, 2002; LEE et al, 2002). Entretanto, a possibilidade desta 

ocorrência depende de muitos fatores, tais como, tamanho da recessão, posição do 

enxerto, reabsorção óssea, posição do dente e higiene bucal (MATTER & 

CIMASONI, 1976). Por outro lado, é referido que este fenômeno estaria relacionado 

à quantidade de gengiva inserida existente (PELICANO, 1976). 

Não podemos deixar de chamar a atenção para o fato de que a maioria 

dos casos nos quais observamos fenômeno compatível com “creeping attachment” 

eram do grupo teste, sendo os primeiros casos registrados na literatura a partir da 

fixação de enxerto de tecido conjuntivo com selante de fibrina derivado de veneno 

de serpente. 
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No presente estudo, ocorreu recobrimento radicular de 1 a 6mm no 

lado teste e de 1 a 7mm no lado controle. Estes dados se aproximam dos resultados 

de Langer & Langer (1985), obtidos a partir de recessões gengivais tratadas com 

enxerto subepitelial de conjuntivo, com aumento de 2 a 6 mm no recobrimento 

radicular e mínima profundidade de sulco. Resultados estes explicados em parte 

pela presença de duas fontes de suprimento sangüíneo, provenientes do retalho e 

do tecido conjuntivo do leito receptor. 

Quando avaliamos nossos resultados aos 90 dias, percebemos que as 

médias se aproximaram daqueles encontrados por Trombelli et al, (1994), quando 

da utilização de membrana em técnica de regeneração tecidual guiada, com 

condicionamento com tetraciclina ácida e adesivo de fibrina em recessões gengivais 

de 4 a 6 mm de altura. Após seis meses estes autores relataram diminuição média 

de altura de recessão de 4,7 para 1,1 mm (77,4%). Entretanto, foi relatado apenas 

40% de cobertura radicular total. O retalho havia sido posicionado tão coronalmente 

quanto possível para submergir totalmente a membrana. Esse procedimento parece 

inibir ou retardar a migração apical do epitélio na fase inicial da cicatrização via 

“inibição de contato” (WIKESJÖ et al, 1992), compensando a recessão marginal 

esperada pela manipulação dos tecidos e principalmente efeito irritante quando da 

utilização de membrana (PINI-PRATO et al, 1992). 

Bouchard et al, (1994), também baseados em medidas do centro 

vestibular de áreas de recessão, observaram que de 30 áreas tratadas com enxertos 

de tecido conjuntivo (com e sem colar epitelial), em apenas 3 de 15 casos sem o 

colar epitelial (20%) ocorreu o recobrimento radicular total, obtendo uma média de 

cobertura de 65,5% para este grupo. 
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Borghetti & Louise (1994), após avaliação clínica de enxerto de 

conjuntivo sobre recessões gengivais, relataram que dos 15 casos tratados, seis 

mostraram de 75 a 100% de cobertura radicular e nove mostravam de 50 a 75%. O 

autor declara que a proeminência dos dentes posicionados vestibularmente no arco 

pode afetar a revascularização do enxerto e reduzir o sucesso do recobrimento. No 

ponto de vista dos autores, o “creeping attachment” pode ocorrer até um ano pós-

operatório e os resultados finais devem ser avaliados após esse tempo. Entretanto 

Pollack (1984), observou o fenômeno até quatro anos após o tratamento cirúrgico 

para recobrimento radicular. Levando em consideração estes depoimentos e o fato 

de nossa avaliação se restringir ao 3º mês pós-operatório, consideramos nossos 

resultados excelentes. 

Assim como nós, outros autores também não utilizaram exame 

histopatológico para referendar os eventos da cicatrização e revascularização, mas 

cita-se que a cicatrização do enxerto livre gengival sobre a raiz desnuda depende da 

espessura do enxerto e de sua aposição sobre o tecido adjacente (OLIVER et al, 

1968). Informações desta natureza são fundamentadas nas observações de que 

enxertos finos (espessura entre 0,50mm e 0,75mm) sofrem maior contração 

secundária (SULLIVAN & ATKINS, 1968a). 

Assim, creditamos nossos resultados favoráveis à espessura do 

enxerto por nós utilizado e também ao adesivo fibrínico, embora já fosse perceptível 

ao 21o dia de pós-operatório uma discreta alteração no contorno gengival, fato 

compatível com contração secundaria dos enxertos. 

Também tem sido relatado que a altura inicial da recessão pode limitar 

o recobrimento e/ou produzir tensão indesejada no retalho gengival (WIKESJÖ et al, 

1992; MÜLLER et al, 1998; PINI-PRATO et al, 2000) e esta por sua vez atuar nas 
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margens da ferida (TROMBELLI et al, 1994). Acreditamos, entretanto, que a 

associação de fatores tais como a espessura do retalho (BALDI et al, 1999), controle 

de placa bacteriana (NELSON, 1987; HARRIS, 1994) e a própria espessura do 

enxerto (SULLIVAN & ATKINS, 1968ab), dentre outros, podem influenciar o grau de 

recobrimento radicular pós-cirúrgico, como citado na literatura (MILLER, 1985; 

JAHNKE et al, 1993). 

A presença de recessões residuais de 3mm, observadas aos 90 dias 

nos nossos resultados (dois casos no grupo teste e um caso no grupo controle) 

talvez não se devam à altura da recessão do momento pré-cirúrgico de 5mm para 

todos estes pacientes, mas sim à largura destas (maiores que 4mm) consideradas 

recessões amplas (HOLBROOK & OCHSENBEIN, 1983; MILLER, 1985b; 

BORGHETTI & GARDELLA, 1990). Entretanto, esses três casos apresentaram nível 

de inserção clínica final de 5mm, mas resultados satisfatórios para a quantidade de 

mucosa ceratinizada (maiores ou iguais a 4mm). 

Infelizmente esta premissa não pode ser aplicada a todos os nossos 

resultados uma vez que dos 28 pacientes nos quais obtivemos recobrimento 

radicular total, 14 deles (50%) apresentavam inicialmente recessões com 4mm ou 

mais de altura e em 6 dos 14 pacientes restantes (43%), que apresentavam 

recessões entre 2 e 3mm de altura, o recobrimento radicular foi parcial. O único fato 

que nos chamou a atenção e que poderia responder a este percentual de recessões 

residuais em 14 dos 42 pacientes (33%), foi a coincidência de recessões largas 

(superiores ou iguais a 4mm) em todos os pacientes. 

Assim como verificado nas citações de Harris (1992, 1994, 2002), 

também no nosso estudo verificamos que nos 14 casos em que houve recessão 

residual aos 90 dias, a margem gengival em 64,2% dos pacientes, se encontrava 
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numa distância menor ou igual a 1mm da junção cemento esmalte. Vale  ressaltar, 

que as nossas medidas foram realizadas a partir do milímetro mais próximo da 

margem gengival na sonda periodontal, seguindo a metodologia de outros autores 

(BOUCHARD et al, 1994; CORTELLINI et al, 1995; TROMBELLI et al, 1994, 1996a; 

OLIVEIRA, 2001). A única exceção foi a medida realizada no controle de 90 dias, 

quando a margem gengival não recobrisse totalmente a junção cemento-esmalte, 

para não prejudicar a avaliação de recobrimento total. 

Outros autores têm registrado recessões residuais, porém sem 

informar a largura inicial dos casos (BOUCHARD et al 1994; HARRIS, 1992). Isto 

posto, resultados mais expressivos que os nossos para o recobrimento radicular, 

mesmo quando da utilização do adesivo de fibrina, podem ser verificados 

(TROMBELLI et al, 1995a, 1996b). O nosso estudo, revelou recessão residual em 

seis pacientes do grupo teste e em oito pacientes do grupo controle ao final de 90 

dias. 

Observa-se que o grupo onde o adesivo de fibrina foi utilizado, 

apresentou melhores resultados, porém enfatizamos que no presente estudo foram 

avaliados apenas defeitos com largura igual ou maior que 4mm. Este fato favorece 

sobremaneira o nosso trabalho, uma vez que as recessões gengivais estreitas e 

rasas são as que possuem melhor prognóstico, pela proximidade das margens da 

recessão através da formação de “uma ponte” levando maior nutrição ao enxerto 

sobre a superfície avascular (SULLIVAN & ATKINS, 1968b; MATTER & CIMASONI, 

1976). 

Os nossos resultados encontraram maior relevância quando 

comparados aos de Matter (1980) que avaliando enxerto gengival livre conjuntivo 

epitelizado, fixados sobre recessões estreitas (larguras menores que 3mm), 
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alcançou recobrimento médio de 67%, havendo alguma redução das recessões em 

apenas quatro casos (40%) pelo fenômeno de “bridging” no período de um mês pós-

cirúrgico. Relataram também que a melhor porcentagem de recobrimento obtida no 

período entre um mês e um ano pelo “creeping attachment” foi de aproximadamente 

70%, sendo que o recobrimento total foi observado em apenas dois de 12 casos 

(16,7%) e os controles só foram documentados em 1 mês, 1 ano e 5 anos de pós-

operatório. 

A cobertura radicular total é considerada apenas quando a superfície 

radicular não pode ser vizibilizada clinicamente (MILLER, 1987; JAHNKE et al, 1993; 

PAOLANTONIO et al, 2002). Esta condição, considerando que utilizamos defeitos 

largos,iguais ou maiores a 4mm, foi alcançada aos 3 meses em nosso estudo, em 

15 pacientes do grupo teste (71,4%) e em 13 pacientes do grupo controle (62,0%). 

Nos pacientes restantes em cada grupo ocorreu diminuição das medidas em relação 

ao pré-operatório, o que vale a dizer que os resultados por nós obtidos foram 

considerados bons na totalidade dos pacientes. A variação média das medidas da 

recessão foi de 3,86mm para 0,48mm no grupo teste (87,6%) e de 3,91mm para 

0,57mm no grupo controle (85,4%), cuja diferença não é estatisticamente 

significante entre os grupos. Ainda que sem diferença estatística, os resultados são 

ligeiramente melhores no grupo teste.  

Matter (1980) e Borghetti & Gardella (1990), orientam um período de 

acompanhamento de um ano para “creeping attachment” porém estão baseados na 

avaliação de enxerto gengival livre. Harris (1997b), no entanto, sugere que este 

acompanhamento se verifique entre seis e nove meses, quando da realização de 

enxerto conjuntivo associado a retalho de dupla papila, uma vez que a diferença 

observada neste período não foi estatisticamente significante. Em estudo posterior, 
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relatou o autor que dos 17 pacientes que ainda apresentavam recessão residual aos 

três meses de controle, ocorreu recobrimento radicular total em 9 pacientes, 

avaliados no sétimo mês de pós-operatório (HARRIS, 2002). 

Os controles finais do presente estudo, revelaram que independente da 

largura inicial (maior ou igual a 4mm), outros fatores podem ter influenciado no 

aparecimento de recessões residuais. Entretanto, como os resultados dos pacientes 

no grupo teste atingiu melhores índices de recobrimento, supomos que a aplicação 

da cola de fibrina derivada de veneno de serpente influenciou de maneira positiva os 

resultados deste grupo, uma vez que a coaptação inicial do enxerto ocorria em toda 

extensão do leito receptor, possivelmente promovendo um menor índice de 

contração secundária (HOLBROOK & OCHSENBEIN, 1983; BROWN et al, 1992). 

Concordamos também com Müller et al, (1998) sobre a utilização de enxerto de 

conjuntivo, com o intuito de melhorar as dimensões do tecido gengival que recobre 

as superfícies radiculares expostas. 

Caruso et al, (1984), utilizaram o selante fibrínico para fixar retalho de 

dupla papila em recobrimento radicular e verificaram rapidez e boa qualidade da 

cicatrização obtida. Os autores concluíram que o adesivo foi um bom substituto da 

sutura, demonstrou eficácia por seu poder coagulante e acelerou o processo de 

cicatrização. Partindo desse principio, acreditamos que a utilização de adesivo 

tecidual para fixação de enxerto livre de tecido conjuntivo sob um retalho, diminua 

problemas que poderiam ser mais favorecidos pela sutura cirúrgica, o que poderia 

representar um obstáculo ao processo de cicatrização através da isquemia, tensão, 

deiscências e hematomas. 

Tem sido relatado por alguns autores que não há correlação na 

quantidade de tecido mole ganho com a profundidade e largura da recessão 
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(GUINARD & CAFESSE, 1978; JAHNKE et al, 1993). Outros pesquisadores 

entretanto, observaram que a profundidade da recessão pré-operatória está 

significantemente relacionada à recessão residual pós-operatório (BERNIMOULIN et 

al, 1975; MÜLLER et al, 1998, 1999).  

Na nossa avaliação, percebemos que aos 90 dias de controle, em 6 

casos de recessão residual do grupo teste, apenas 3 casos apresentavam altura de 

recessão inicial maiores que 3mm, e dos 8 casos de recessão residual do grupo 

controle, 5 casos apresentavam inicialmente medidas superiores a esta. 

Ressaltamos, contudo que 2 casos do grupo controle apresentando inicialmente 

2mm de profundidade da recessão, aos 90 dias de estudo, ainda apresentaram 

recessão residual de 1mm. Como tal fato não ocorreu no grupo teste, sugere 

melhores resultados para este grupo. 

Para que se considere sucesso após o recobrimento radicular, outros 

parâmetros, como a profundidade de sondagem final, também devem ser, não 

apenas avaliados, mas também comparados entre si (MILLER, 1985b). 

Assim, no pré-operatório os grupos eram homogêneos quanto a esta 

variável. Aos 90 dias de controle, observamos em ambos os grupos uma redução 

estatisticamente significante na profundidade da sondagem vestibular, mas com 

melhores resultados para os pacientes do grupo teste, o que pode ser visto na 

tabela 11. 

Os resultados desta variável são imputados a provável inserção de 

fibras na superfície radicular, uma vez que os dentes além de raspados, foram 

tratados com ácido cítrico e cola de fibrina (CATON et al, 1986). A cola de fibrina 

utilizada foi absorvida no processo de cicatrização, atuando, como era de se 

esperar, como uma barreira inicial e prevenindo o contato do tecido epitelial na 
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superfície radicular na fase inicial de cicatrização (WARRER & KARRING, 1992; 

SARTORI-FILHO, 1998). Estes resultados também estão de acordo com Trombelli et 

al, (1995a). 

Por razões óbvias, a estabilidade a longo prazo destes acontecimentos, 

incluindo o recobrimento radicular, só tem sido documentada clinicamente 

(NELSON, 1987). Reforça essa premissa, o fato de que o real conhecimento sobre a 

natureza da inserção tem mais importância acadêmica do que clínica (JAHNKE et al, 

1993). Soma-se também a necessidade de controle de placa bacteriana, 

principalmente no primeiro mês de cicatrização (JAHNKE et al, 1993). 

Não temos explicação para o encontro de sondagem de 4mm, 

verificada aos 90 dias de pós-operatório no paciente no 16 do grupo controle, como 

pode ser visto no anexo 15. No entanto, podemos admitir que se deva a migração 

apical do epitélio juncional e sua penetração no coágulo, ou que o coágulo tenha 

sido rejeitado nos estágios iniciais da cicatrização, como foi enfatizado anteriormente 

(WARRER & KARRING, 1992). 

Nossos resultados de redução da sondagem entre o pré e pós-

operatória em ambos os grupos, são menores aos encontrados por Harris (2002), 

mas utilizando enxerto conjuntivo associado a retalho parcial de dupla papila, 

observando este autor firme adesão e resistência à sondagem, obtendo média final 

do sulco gengival de 1,03mm. Em trabalho anterior, refere média final do sulco 

gengival de 0,9mm (HARRIS, 1994). A melhor média encontrada por nós foi no 

grupo teste (1,71mm), que aproxima-se à aquela encontrada aos 6 meses (1,67mm) 

por Bouchard et al, (1994). Contudo, são bem melhores que os resultados de 

Borghetti et al, (1999), que não observaram redução da profundidade de sondagem 

e aos de Müller et al, (1999) e Cafesse et al, (2000) que não observaram diferença 



Discussão 
 
 

 

121

significante no controle pós-operatório de 6 meses. Em citação anterior, Müller et al, 

(1998), também não observaram redução da sondagem entre o pré-operatório e 90o 

dia de pós-operatório. 

A profundidade de sondagem no centro vestibular também foi 

registrada por Borghetti & Louise (1994) numa avaliação pré e pós-operatório de 1 

ano, em defeitos tratados cirurgicamente com enxerto de tecido conjuntivo, tendo 

sido observados valores médios  iniciais de 1,23 mm e finais de 1,09 mm para o 

grupo teste e de 1,20 e 1,06mm para o grupo controle, cuja análise não revelou 

diferença estatisticamente significante entre os grupos.  

Trombelli et al, (1994), observaram uma redução média da 

profundidade de sondagem vestibular central em torno de 0,9mm, quando o adesivo 

de fibrina foi utilizado associado a RTG (regeneração tecidual guiada), após 

condicionamento de defeitos de 4 a 6mm de altura. Estes mesmos autores 

verificaram posteriormente maior redução na profundidade de sondagem no grupo 

tratado com tetraciclina, selante de fibrina e membrana, do que no grupo tratado 

apenas com membrana (TROMBELLI et al, 1995b). 

Todos os critérios por nós adotados para avaliação do nível do fundo 

de sulco gengival se baseiam no fato deste representar a área de união biológica do 

tecido gengival com o dente (área de inserção), portanto, diminuição na 

profundidade de sondagem representa ganho de inserção, sendo o inverso também 

verdadeiro (MACÊDO, 1986). Após um mês de cirurgia de tecido conjuntivo com 

retalho de dupla papila, Harris (1997b), observou diminuição de 1mm na 

profundidade de sondagem, salientando-se que a média de profundidade inicial era 

de 2,1mm. Em nosso experimento observamos aos três meses de pós-operatório, 

uma  diminuição média no grupo teste de 1,15mm , e de 0,52mm no grupo controle. 
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Enfatizando que a média inicial em nossos pacientes era de 2,86mm, e de 2,76 para 

os grupos teste e controle respectivamente;valores superiores aos observados no 

estudo anteriormente citado. 

Concordamos que as dimensões gengivais podem ser alteradas pela 

cobertura cirúrgica radicular, aumentando altura e espessura tecidual (MÜLLER et 

al, 1998; PAOLANTONIO, 2002). Entretanto, observamos aos 90 dias, um número 

de casos desfavoráveis mais evidente no grupo controle, favorecendo os resultados 

do grupo teste, cuja diminuição de profundidade de sondagem encontra apoio em 

outros estudos que demonstraram que a aplicação da cola de fibrina promove a 

cicatrização periodontal com formação de cemento, inserção de tecido conjuntivo e 

crescimento ósseo (CATON et al, 1986; RIPAMONTI et al, 1987). Soma-se também 

a proliferação de fibroblastos na presença de adesivo fibrínico, com síntese de 

colágeno tipo I (FABRIS et al, 1998). Acreditamos também que nossos resultados 

favoráveis ocorreram pela descontaminação radicular com tetraciclina utilizada no 

presente estudo, o que seria responsável por uma maior adesão de fibroblastos, 

fatos estes anteriormente citados na literatura (CATON et al, 1986; TERRANOVA et 

al, 1987; TROMBELLI et al, 1994). 

A avaliação da profundidade de sondagem tem fundamental 

importância no controle do nível de inserção clínica (NIC), sendo o parâmetro mais 

comumente utilizado para o controle da perda de inserção e o mais seguro para o 

controle dos tecidos periodontais (LANG et al, 1997). 

Em todos os casos do presente estudo, ocorreu ganho no nível de 

inserção clínica; fato este observado pela diminuição da profundidade de sondagem  

vestibular e redução da altura da recessão, após a cicatrização dos enxertos. Estes 

achados corroboram aqueles encontrados por Macêdo (1986), quando da avaliação 
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clínica do comportamento pós-operatório de enxertos gengivais livres epitelizados, 

relacionando o processo cicatricial com o nível da margem gengival e do nível do 

fundo do sulco gengival. 

Em relação a esta variável, os dois grupos apresentaram resultados 

semelhantes, sem diferença estatisticamente significante no pré-operatório e aos 90 

dias de pós-operatório. No entanto, ocorreu diminuição no nível de inserção clínica, 

estatisticamente significante, quando avaliado os resultados no 90o dia de pós-

operatório, como pode ser observado na tabela 13. 

No grupo teste, 6 pacientes apresentavam, aos 90 dias, nível de 

inserção clínica de 3mm (pacientes 2, 7, 9, 11, 12 e 20) e dois outros com 5mm 

(pacientes 18 e 21), o que pode ser visto no anexo 17. Desses 8 pacientes, os de 

número 9, 12, 18, 20 e 21, não apresentaram recobrimento radicular total. No grupo 

controle, observamos 8 pacientes (1, 2, 9, 10, 11, 17, 18 e 21) com 3mm de nível de 

inserção clínica, 4 com nível de inserção de 4mm (3, 7, 12 e 15) e dois pacientes 

com 5mm (6 e 16). Destes 14 pacientes, 8 eram também os mesmos onde o 

recobrimento radicular total não foi observado (1, 3, 6, 7, 12, 15, 16 e 21). 

Entretanto, chamam-nos a atenção que, mesmo os pacientes que 

apresentaram recessão residual ao final dos controles, apresentaram também ganho 

de inserção, com índices que variaram de 1mm a 4mm. Por outro lado, o ganho de 

inserção clínica nos pacientes do grupo teste (4,52mm) foi melhor do que o 

observado nos pacientes do grupo controle (3,90mm), apesar de não apresentarem 

diferença estatisticamente significante. 

Ressaltamos também que, em ambos os grupos, observamos outros 

pacientes com nível de inserção clínica de 3mm onde o recobrimento radicular total 

foi observado (3 em 6 no grupo teste e 6 em 8 no grupo controle). Entretanto, todos 
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os pacientes com nível de inserção clínica igual ou maior a 4mm (18 e 21 do grupo 

teste e 3, 6, 7, 12, 15 e 16 no grupo controle) não apresentaram recobrimento 

radicular total (8 pacientes). Por outro lado, em nenhum desses pacientes foi 

observada aos 90 dias, a manutenção do nível de inserção clínica verificada no pré-

operatório. Enfatizamos também que o nível de inserção clinica apresentou 

resultados que consideramos favoráveis de até 3mm aos 90 dias, em 19 pacientes 

do grupo teste e em 15 pacientes no grupo controle.  

Na tabela 13 podemos observar que os valores máximos encontrados 

no pré-operatório em ambos os grupos, tiveram aos 90 dias, suas medidas 

reduzidas em 55,5% para o grupo teste e de 50% para o grupo controle  e os valores 

mínimos tiveram suas medidas reduzidas em 100% para ambos os grupos. 

A análise dessa tabela revela que não houve diferença estatisticamente 

significante no nível de inserção clínica quando comparados os resultados entre 

grupos num mesmo momento. Mas, quando comparados os resultados dos grupos 

nos dois momentos de estudo, houve redução estatisticamente significante nos 

resultados. 

Aos três meses, nossos resultados apontaram para um ganho médio 

de inserção clínica melhor de para o grupo teste (4,52mm) do que para o grupo 

controle (3,90mm), indicando que a cola de fibrina pode ter colaborado para 

melhores resultados. 

Estes dados se aproximam do ganho de inserção de 4,5mm obtidos 

por Trombelli et al, (1994) para tratamento de recessões teciduais marginais, assim 

como dos achados de Cortellini et al, (1995), quando avaliaram o efeito da cola de 

fibrina em defeitos intra-ósseos, após 1 ano de seguimento. No entanto, vão muito 

além dos valores encontrados por Zingale (1974), que observou ganho médio de 
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reinserção na ordem de 1,3mm, quando do acompanhamento clínico de enxerto 

gengival livre e ao de Trombelli et al, (1996b) que observaram, em recessões 

tratadas com adesivo fibrínico e antibiótico®, um ganho médio de 2,4mm e de 

apenas 1,9mm quando utilizou apenas o antibiótico®. 

Os valores acima citados infelizmente não confirmam o trabalho de 

Pini-Prato et al, (1988) que observaram ganho de 9mm no nível  de inserção clinica, 

aos 3 meses de controle, quando preencheu um abscesso dentário com  adesivo de 

fibrina e membrana de teflon. Cortellini et al, (1995) concluíram que o adesivo de 

fibrina pode ser usado como veículo para aplicação local de agentes que melhorem 

a regeneração periodontal, não observando entretanto, diferença estatisticamente 

significante quanto ao seu uso, quando da comparação com o grupo controle. 

Assim, podemos supor que o ganho no nível de inserção no presente 

estudo, quer pela inserção de fibras à superfície radicular, quer pelo processo 

cicatricial de adaptação, possa ser devido à utilização de acido cítrico associado à 

aplicação do adesivo de fibrina, corroborando os resultados de Caton et al, (1986). 

Neste último estudo, o autor concluiu que quando apenas a cola foi utilizada, a 

cicatrização ocorreu por epitélio juncional longo. Também Cafesse et al, (1988) e 

Smith et al, (1987) concluíram que o aumento obtido na regeneração do tecido de 

inserção pode ser atribuído à utilização da fibronectina associada ao ácido cítrico, 

aumentando a interação entre os fibroblastos e colágeno do tecido gengival  com a 

superfície da raiz exposta. 
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O estudo de Ripamonti et al, (1987), com dados histológicos, confirma 

nossos dados clínicos em relação à aplicação da cola de fibrina associada ao ácido 

cítrico, uma vez que estes autores avaliaram um sistema adesivo de 

fibrina/fibronectina® em macacos, e observaram que as raízes dentais tratadas com 

ácido cítrico mais o adesivo apresentaram aos 95 dias pós-operatórios, melhores 

resultados quando comparadas com o lado controle tratado apenas com ácido 

cítrico. Entretanto, há divergências na literatura quanto à efetividade do acido cítrico 

no tratamento da superfície radicular, cujos resultados contraditórios podem ser 

observados nas citações de vários autores (ALBAIR et al, 1982; CATON et al, 1986; 

BOUCHARD et al, 1994, 1997; CAFFESSE et al, 1988, 1991, 2000)  

Não têm sido relatadas com freqüência, evidências histológicas de que 

a colocação de enxertos de tecido conjuntivo sobre raízes desnudas, possa resultar 

na formação de novo tecido conjuntivo de inserção (MÜLLER et al, 1999). No 

presente estudo, não podemos discutir, a partir de dados histológicos, sobre o ganho 

de inserção. Sendo assim os nossos resultados se restringem às avaliações clínicas 

na área dos defeitos, uma vez que não foram realizadas biopsias por motivos éticos, 

assim como não observamos nos controles radiográficos, talvez por limitações 

inerentes a técnica, a presença de imagens compatíveis com estes achados. 
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A média do ganho de inserção tecido conjuntivo tem variado ao longo 

dos tempos e também na decorrência da variação de técnicas utilizadas e várias 

tentativas têm sido relatadas com diferentes resultados. Assim podemos citar ganho 

médio de 3,6mm na associação tetraciclina/adesivo de fibrina/membrana 

(TROMBELLI et al, 1995a), adesivo de fibrina/tetraciclina com média de 2,4mm 

(TROMBELLI et al, 1996b) e sutura/cola de fibrina com média de 1,6mm (WARRER 

& KARRING, 1992). 

Todos os resultados anteriores têm em comum, o fato de que os 

grupos compostos por cola de fibrina apresentaram melhores resultados. Este fato 

corrobora os nossos achados e confirmam relatos de Ohazama et al, (1996), que 

observaram maior neoformação óssea quando da utilização de adesivo fibrínico. 

Vale ressaltar também, o estudo realizado por Pini-Prato et al, (1988), que 

observaram um ganho de inserção de 9mm, além de um preenchimento ósseo de 11 

mm, em um defeito ósseo de 14mm de profundidade,tratado com adesivo fibrínico. 

Bouchard et al, (1994) observaram ganho médio do nível de inserção 

clínica no centro vestibular da recessão de 2,80mm, sendo 2,74mm para o grupo CR 

(enxerto de conjuntivo sem colar epitelial) e 2,86mm para o grupo CTG (enxerto de 

tecido conjuntivo com colar epitelial). Entretanto, um outro estudo, avaliando os 

efeitos do condicionamento da tetraciclina associados ao sistema fibrina/fibronectina 

com regeneração tecidual guiada, foram observados melhores resultados para este 

grupo com inserção de fibras à superfície radicular na ordem de 3,6mm no nível de 

inserção (TROMBELLI et al, 1995a). 

Assim, em uma análise geral de comparação de nossos resultados 

com os estudos citados utilizando outros adesivos teciduais, verificamos que a 

média de ganho de inserção por nós alcançada de 4,52mm e 3,90mm, 
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respectivamente, para os grupos teste e controle, apontam iguais ou melhores 

resultados. Fato este também confirmado quando da comparação com outros 

estudos citados na literatura. (CAFESSE et al, 1988; BOUCHARD et al, 1994; 1997; 

TROMBELLI et al, 1995a, 1996b; BORGHETTI et al, 1999; MÜLLER et al, 1999; 

HARRIS, 2002). 

Segundo alguns autores, além das variáveis anteriormente observadas, 

também alguma quantidade de gengiva inserida é necessária para manter a 

homeostasia  periodontal marginal (BOWERS, 1963; PELICANO, 1976). Entretanto, 

Kennedy et al, (1985) e Kisch et al, (1986), acreditam que é possível manter a saúde 

periodontal mesmo na ausência de gengiva inserida,desde que haja um controle 

rigoroso da placa bacteriana e inflamação gengival. 

Tem sido registrado na literatura que a espessura da gengiva está mais 

ligada à ocorrência de recessões que a sua altura, estando aparentemente, 

diretamente relacionadas com gengiva fina (FOUSHEE et al, 1985; PAOLANTONIO 

et al, 2002). Esta relação é mais acentuada se houver trauma provocado por 

escovação inadequada ou reação inflamatória local (MÜLLER et al, 1998; 

PAOLANTONIO, 2002). Entretanto, Harris (1997a) relatou que na utilização de 

enxerto de tecido conjuntivo com retalho de dupla papila de espessura parcial, a 

espessura fina da gengiva na área do defeito promoveu um melhor recobrimento 

radicular do que quando da utilização deste retalho com regeneração tecidual 

guiada. 

A análise comparativa de nossas medidas, obtidas no período pré-

operatório com os valores registrados nos controles finais de 90 dias, revelou 

resultados estatisticamente significantes em ambos os grupos, com ganho de 
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gengiva inserida , o que pode ser visto na tabela 14. Entretanto, no momento final, a 

diferença de ganho em gengiva inserida foi  mais acentuada no grupo teste.  

Estes resultados são creditados à diminuição da sondagem vestibular 

que pode ser observada na tabela 11 e ao aumento da quantidade de mucosa 

ceratinizada que pode ser observada na tabela 10. 

Assim, observamos aos 90 dias de pós-operatório, aumento da 

quantidade de gengiva inserida em 20 pacientes e manutenção da medida em 

apenas um paciente de cada grupo, quando comparados aos períodos pré-

operatórios (paciente 11 no grupo teste e paciente 9 no grupo controle - Anexo 18). 

Ocorreu uma variação de zero a 5mm no período pré-operatório e de 2mm a 8mm 

aos 90 dias no grupo teste. No grupo controle, esta variação foi de zero a 4mm e 

1mm a 8mm, nos mesmos momentos de estudo (Tabela 14). 

A quantidade de gengiva inserida registrada no último controle revelou 

que, no grupo teste apenas três pacientes apresentaram medidas entre 2 e 3mm, 

enquanto 13 pacientes apresentaram medidas entre 4 e 6mm e 5 pacientes 

apresentaram entre 7 e 8mm. No grupo controle, apenas o paciente 21 apresentou 

1mm de gengiva inserida, 9 pacientes apresentaram medidas entre 2 e 3mm, 10 

pacientes com medidas entre 4 e 6mm e 1 paciente com 8mm. 

Correlacionando estes resultados com aqueles obtidos no recobrimento 

radicular, observamos que os pacientes 13, 15 e 16 do grupo teste e o paciente 13 

do grupo controle, nos quais foi verificada a maior quantidade de gengiva inserida 

(8mm), não eram portadores de recessões residuais do tecido marginal aos 90 dias 

de pós-operatório. Entretanto, dentre os pacientes com apenas 1mm e 2mm de 

gengiva inserida (paciente 18 do grupo teste e pacientes 4, 6 e 21 do grupo 

controle), apenas o paciente 4 apresentava recobrimento radicular total aos 90 dias 
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de avaliação, enquanto que os pacientes 6 e 18 se encontravam entre os índices 

mais altos de recessão residual aos 90 dias de controle (3mm) e, o paciente 21 

apresentava apenas 1mm de recessão residual neste momento. 

Analisando a tabela 14, observamos que a utilização da cola de fibrina 

derivada de veneno de serpente promoveu aos 90 dias de controle, resultados mais 

favoráveis que as medidas obtidas pelo grupo controle. Esse ganho de gengiva 

inserida, assim como o ganho de mucosa ceratinizada, são responsáveis pela 

estabilidade da margem gengival. Isto pode ser verificado mesmo nos casos em que 

houve um ganho de apenas 2mm de gengiva inserida, como no paciente 4 do grupo 

controle, mas que apresentou recobrimento radicular total. Acreditamos que a 

espessura obtida ao final da cicatrização tenha sua parcela de influência nestes 

resultados.   

Torna-se importante ressaltar que nossos resultados corroboram 

aqueles encontrados por Matter & Cimasoni (1976), uma vez que ao observarmos as 

medidas dos controles finais, em nenhum caso houve aumento da altura da 

recessão, quando comparadas às medidas iniciais, independente do tratamento 

instituído a cada um dos grupos. 

Apesar da importância anteriormente citada da quantidade de gengiva 

inserida para a manutenção da saúde periodontal, mesmo sendo recomendada 

obtenção de faixas mais largas de tecido (LANG & LÖE, 1972; SOILEAU et al, 

2002), pequenas faixas de mucosa ceratinizada podem ser suficientes e necessárias 

para a saúde gengival, sendo possível manter um periodonto saudável na presença 

de no mínimo 2mm de mucosa ceratinizada, desde que haja alguma gengiva 

inserida, levando à imobilização da margem gengival e dificultando a entrada de 
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microorganismos no sulco gengival e mantendo a sua integridade fisiológica (LANG 

& LÖE, 1972; POLLACK, 1984; MACÊDO, 1986, 1989). 

Existem relatos na literatura de que enxertos sobre áreas que 

apresentavam no pré-operatório medidas inferiores a 2mm de mucosa ceratinizada, 

resultaram ao final de 6 meses de controle, uma profundidade de sondagem  que 

não ultrapassava 1mm e aumento significante de gengiva inserida (EDEL, 1974). 

Além disso, Wennström & Lindhe (1983), num estudo realizado em 

cães,contestaram o papel da mucosa ceratinizada e da gengiva inserida para 

melhorar as condições periodontais  

No nosso experimento, observamos que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos teste e controle, tanto no momento pré-

operatório quanto aos 90 dias de controle. Entretanto, quando comparados os 

resultados do período pré-operatório com os resultados obtidos aos 90 dias, houve 

aumento estatisticamente significante da mucosa ceratinizada em ambos os grupos, 

na quantificação desta variável. 

Assim, em ambos os grupos, houve uma diferença entre o momento 

pré-operatório e o 90o dia de seguimento de 3,86mm, comprovando que o selante de 

fibrina por nós utilizado não interferiu negativamente no processo de cicatrização. 

Ressalta-se que a média final no grupo teste foi de 7,10mm e de 6,24mm no grupo 

controle, mas a média inicial assinalada no grupo teste foi de 3,24mm e de 2,38mm 

no grupo controle, o que não foi estatisticamente significante no momento pré e aos 

90 dias de controle, como pode ser observado na tabela 10. 

O ganho de mucosa ceratinizada por nós alcançado aproxima-se ao 

obtido por Harris (1997b) que observou aumento médio de 3,7mm ao final de 6 

meses de controle pós-operatório de cirurgias para recobrimento radicular a partir de 
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tecido conjuntivo associado a retalho de  dupla papila, além de um aumento médio 

na ordem de 3,6mm por “creeping attachment” do 1º ao 6º mês pós-operatórios. No 

entanto, nossos resultados são mais significantes que os obtidos por este mesmo 

autor  em 2002, no mesmo tempo de avaliação por nós estudado, o qual encontrou 

2,43mm de ganho de mucosa ceratinizada após enxerto de tecido conjuntivo. 

No presente estudo, a estabilidade da mucosa ceratinizada foi 

observada já nos controles iniciais, a partir dos testes de tração labial desde o 

período de sete dias pós-operatórios e também aos 14 dias com a verificação clínica 

da alteração dos tecidos moles que, antes lisos e brilhantes passaram a apresentar 

coloração e textura compatíveis com tecido em fase de maturação. Em nenhum dos 

momentos por nós avaliados foi verificada mobilidade dos tecidos nas áreas dos 

enxertos. 

Era possível observar uma melhora do quadro clínico a cada controle 

e, já no primeiro mês, as áreas operadas mostravam tecido com aparência 

semelhante ao tecido ceratinizado, evoluindo até os controles finais de 90 dias. Este 

fato também foi observado por Edel (1974) e por Macêdo (1986), quando da 

utilização de enxerto gengival conjuntivo-epitelizado. A nossa avaliação indica a 

efetividade da cola de fibrina de forma semelhante ao grupo suturado. 

A longo prazo, alterações nos hábitos de escovação podem influenciar 

mais na posição da margem gengival do que o aumento da espessura gengival 

obtida cirurgicamente (WENNSTRÖM & ZUCHELLI, 1996). No entanto, podemos 

supor que a quantidade de mucosa ceratinizada que alcançamos no presente 

estudo,contribuiu para a imobilização da margem gengival, promovendo maior 

resistência à sondagem e sendo responsável pela melhora do nível de inserção 

clínica, fato já verificado em outras citações (MÜLLER et al, 1999; OLIVEIRA, 2001). 
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Ao analisarmos os três pacientes que apresentaram maior altura de 

recessão residual, que era de 3mm (paciente 18 e 21 do grupo teste e paciente 6 do 

grupo controle, conforme anexo 7), verificamos que apenas no paciente no 21 do 

grupo teste, a quantidade de mucosa ceratinizada alcançada aos 90 dias de controle 

foi de 8mm. Nos outros dois pacientes, sendo um em cada grupo, a quantificação foi 

de 4mm. Todos estes pacientes no entanto, apresentaram profundidade de 

sondagem de 2mm e também quantidade de gengiva inserida de 2mm nos 

pacientes 6 e 18 e de 6mm no paciente 21 neste último momento de avaliação. 

Ressalta-se que todos os casos em que ocorreu recobrimento radicular total, a altura 

final da mucosa ceratinizada atingiu valores maiores que 5mm. 

Entretanto, levando em consideração o total de 42 casos avaliados, 

não podemos creditar os resultados insatisfatórios de recobrimento radicular à 

quantidade final de mucosa ceratinizada. nem ao método de fixação dos enxertos . 

Em alguns casos, quando relacionávamos a altura inicial da recessão 

com a quantidade inicial de mucosa ceratinizada, percebíamos que a quantidade 

final de mucosa ceratinizada, não representava a soma destes dois parâmetros. Em 

alguns momentos a quantidade era inferior, igual ou superior a esta soma. 

Atribuímos estes resultados a altura dos enxertos e ao fato do retalho estar 

posicionado mais, ou menos coronalmente, o que ocorria na dependência da 

quantidade de mucosa ceratinizada no momento inicial.  

Apesar de não ter sido realizada a comparação no nosso 

estudo,podemos supor, assim como Cordioli et al, (2001), que a altura final da 

mucosa ceratinizada pode estar relacionada à porção do enxerto que permanece 

exposto ao final do tratamento.  
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Apesar dos resultados acima citados, observamos que em todos os 

casos houve aumento da quantidade de mucosa ceratinizada quando comparados 

os momentos iniciais e finais, como observados por outros autores (EDEL, 1974; 

BORGHETTI & LOUISE, 1994; TROMBELLI et al, 1995a, 1996b; HARRIS, 1992, 

1997b; CORDIOLI et al, 2001; HARRIS, 2002; PAOLANTONIO, 2002). Acreditamos 

que nossos resultados sejam satisfatórios apesar de não estar ainda claro na 

literatura quanto tecido gengival é suficiente para manter a saúde periodontal, porém 

se a recessão é progressiva, aumentar a faixa deste tecido cirurgicamente pode ser 

necessária em conjunção ou não com outras medidas terapêuticas (SOILEAU et al, 

2002). 

O aumento de tecido ceratinizado em altura e espessura, após 

utilização de tecido conjuntivo para recobrimento radicular foi observado no presente 

estudo e tem sido descrito na literatura (JAHNKE et al, 1993; BORGHETTI & 

LOUISE, 1994; HARRIS, 1994; MAURER et al, 2000). Existem, entretanto, 

controvérsias quanto à indução da formação de mucosa ceratinizada a partir destes 

procedimentos. Edel & Faccini (1977) relatam, a partir de avaliação histológica após 

cirurgias de tecido conjuntivo em gengiva humana, que os seus resultados suportam 

o conceito de que a morfodiferenciação do epitélio gengival é influenciada pelo 

tecido conjuntivo subjacente, e, desde que tenha espessura adequada, resulta num 

aumento da altura de mucosa ceratinizada. Entretanto, Borghetti & Louise (1994) 

relatam que, enxerto de tecido conjuntivo colocado abaixo de mucosa alveolar não 

induz sua transformação em tecido ceratinizado, 

Na nossa avaliação houve um ganho de mucosa ceratinizada para 

ambos os grupos, não havendo aparentemente, interferência da cola de fibrina no 

processo cicatricial, fato este associado à facilidade com que este adesivo promoveu 
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a síntese tecidual e hemostasia, além de ausência de efeitos colaterais como 

observado anteriormente (MORANDINI & ORTIZ, 1992). Por outro lado, Gregory & 

Schaberg (1986), comparando cola de fibrina e “stents” para fixação de enxerto de 

pele em vestibuloplastias mandibulares concluíram que no grupo onde a cola foi 

utilizada observou-se uma melhor profundidade vestibular. 

Ainda assim, ao compararmos nossos resultados após a aplicação da 

cola de fibrina, observamos resultados mais satisfatórios que os de Trombelli et al, 

(1994), os quais, após recobrimento radicular utilizando regeneração tecidual 

guiada, adesivo fibrina-fibronectina e condicionamento radicular com tetraciclina 

aplicada topicamente por 4 minutos, observaram um aumento na altura da mucosa 

ceratinizada de apenas 1,1mm ao seis meses de controle, passando de média inicial 

de 1,8mm para 2,9mm final.  

Vários autores optam pela confecção da técnica cirúrgica de enxerto de 

tecido conjuntivo subepitelial para o recobrimento radicular, também com o objetivo 

de aumentar a faixa de mucosa ceratinizada (EDEL, 1974). Porém não é rara a 

citação da necessidade de um segundo ato cirúrgico (gengivoplastia) para tentar 

resolver o problema antiestético do  aspecto de “inchaço” resultante do processo 

cicatricial pós-cirúrgico, relacionando este segundo procedimento a um possível 

aumento da faixa de mucosa ceratinizada. 

Edel (1974), após utilizar  enxerto livre de  conjuntivo, observou aos 6 

meses de estudo que a média da altura de mucosa ceratinizada era de 4,58mm, 

enquanto que a altura do enxerto no pré-operatório tinha em media 5,54mm. Este 

autor associou este fato a uma contração media de 28%. 

O termo “estufamento” foi por nós utilizado, para substituir a aparência 

clínica compatível com a contração secundária observada em outros estudos 
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anteriores, nos quais era possível realizar medidas ápico-coronais dos enxertos 

conjuntivo-epitelizados (EDEL, 1974; MACÊDO, 1986; OLIVEIRA, 2001). A presença 

desta alteração poderia ser corrigida cirurgicamente com gengivoplastia (LANGER & 

LANGER, 1985; MAURER et al, 2000). Não obstante, a correção foi desnecessária, 

frente ao bom resultado estético observado pelos nossos pacientes. No nosso 

estudo, os enxertos de tecido conjuntivo eram recobertos pelos retalhos e podíamos 

observar apenas alterações no contorno gengival, sugerindo o fenômeno de 

contração.  

Baseados nestas observações, percebemos que tal  fato ocorreu em 9 

casos do grupo teste e 8 casos do grupo controle. Tendo sido observada 

clinicamente a presença de discreta cicatriz, mas ausência do aspecto de “quelóide”, 

como relatado por outros autores com a utilização de enxerto livre conjuntivo-

epitelial e/ou adesivo fibrínico (LANGER & LANGER, 1985; WARRER & KARRING, 

1992). 

Todas estas alterações podem entretanto, estar relacionadas ao 

fenômeno da contração secundária, e, conseqüentemente à espessura dos 

enxertos, além obviamente de outros fatores que ocorrem e podem interferir na 

cicatrização de forma indireta, como cuidados pós-operatórios (EDEL, 1974; WARD, 

1974; LANGER & LANGER, 1985; HARRIS, 1994). 

Influenciou na ausência de dados sobre a contração secundária dos 

enxertos nos períodos pós-operatório, o fato de que nesta técnica por nós utilizada o 

enxerto fica interposto entre o retalho e a gengiva inserida, que apesar de promover 

maior suprimento sanguíneo e uma menor contração para enxerto como citado por 

Raetzke (1985), impede a medição do mesmo nos momentos pós-operatórios. A 

contração era verificada apenas nas mudanças do contorno gengival observadas 
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clinicamente durante os controles pós-operatórios e esta tem sido descrita entre 

24% (ZINGALE, 1974) e 51,5% (PELICANO, 1976). Esta variação de resultados 

talvez se deva a falta de padronização das técnicas de medida, como citado por 

Oliveira (2001) que observou uma média de contração de 22,3% nos enxertos 

fixados com sutura e média de 15,4% nos enxertos fixados com adesivo fibrínico. 

Quando da avaliação da estética pelo pesquisador, sem critérios pré-

definidos, dos sete pacientes no grupo teste que não alcançaram grau de 

“excelência” aos 60 dias, como podem ser observados na tabela 8 e anexo 12, um 

paciente passou do resultado “bom” para “excelente”, um outro paciente passou de 

“ruim” para “bom’ e cinco casos mantiveram o escore ‘bom”. Ressalta-se que apenas 

um destes pacientes sem grau de “excelência” na estética, obteve recobrimento 

radicular total (paciente 4), quando reavaliados aos 90 dias. 

No grupo controle, aos 90 dias, aumentou de 4 para 5 o número de 

casos que não alcançaram aos 60 dias escore “excelente”, sendo que dos 3 casos 

com escore “bom”, houve acréscimo do paciente 7 que aos 60 dias apresentava 

classificação “excelente” (anexo 12). Os outros 2 pacientes com escore “regular” 

eram os pacientes 1 e 6, sendo que aos 60 dias, o de número 6 estava classificado 

como “ruim” e o paciente 1 manteve a classificação anterior. Ressalta-se contudo, 

que todos esses pacientes que apresentaram algum problema na estética, também 

apresentavam recessões residuais ao término da observação clínica, o que pode ser 

visto no anexo 7. 

A avaliação da estética realizada pelo operador e pelos pacientes sem 

critérios pré-definidos apontou resultados muito bons, perfazendo 19 pacientes em 

cada grupo. Vale ressaltar que o enxerto de tecido conjuntivo tem a finalidade de 

melhorar a coloração do tecido após a cicatrização,uma vez que o retalho mantém a 
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cor original, melhora a estética, não apresenta a palidez própria dos enxertos de 

conjuntivo epitelizados (NELSON, 1987; JAHNKE et al, 1993; SOILEAU et al, 2002), 

evita a aparência de quelóide (LANGER & LANGER,1985) e que as modificações 

das técnicas realizadas por Raetzke (1985) e por Nelson (1987) revelaram excelente 

melhora na estética. 

Tem sido citado também na literatura resultados ainda melhores 

quando o retalho recobria totalmente o tecido enxertado. Porém isto não é viável nos 

casos em que a quantidade de mucosa ceratinizada é pobre ou ausente, correndo-

se o risco de diminuir a sua altura após a cicatrização. Nesta situação tem sido 

aconselhável o não recobrimento intencional do enxerto pelo retalho (BOUCHARD et 

al, 1994).  

Com escores pré-definidos, observamos aos 90 dias de estudo que, no 

grupo teste, 16 pacientes apresentavam estética “excelente” e cinco pacientes 

apresentavam estética “boa”. Desses 5 pacientes, apenas um deles manteve a 

mesma classificação obtida aos 60 dias de seguimento a qual era tida como “bom” 

(paciente 9), e os quatro outros pacientes, apresentaram melhora de sua 

classificação, passando de “regular” a “bom” em 3 e de “bom” para “excelente” no 

outro, conforme mostra o anexo 13. 

No grupo controle somente 4 pacientes não apresentavam critério 

“excelente”, sendo 3 classificados como “bom” e outro como “regular”. Esse 4 

pacientes, aos 60 dias de controle, apresentavam a mesma classificação, exceção 

feita ao paciente número 14 que anteriormente com critério “excelente” passou ao 

critério “bom”. Ressalta-se por outro lado, que 5 pacientes sem “excelência” de 

resultados aos 60 dias, passaram a critério “excelente” aos 90 dias de controle. 
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Nesta avaliação com critérios definidos, dos 9 pacientes sem a 

“excelência“ de resultados aos 90 dias de seguimento, apenas 2 deles do grupo 

teste (paciente 6 e 9) e o paciente numero 1 no grupo controle apresentaram 

recessão residual, sendo 6 restantes com recobrimento radicular total. 

O nosso percentual de casos considerados excelentes, superam os 

resultados obtidos por Bouchard et al, (1994) em 30 pacientes após enxertos 

conjuntivos. Assim como em nossa avaliação, 3 outros examinadores revelaram que 

todas as amostras apresentavam resultados de estética entre “boa” e “moderada”, 

(nenhum caso excelente) com tendência de melhores resultados para o grupo CR 

(sem cola, com ataque ácido cítrico e retalho recobrindo totalmente o enxerto). 

Ressalta-se, entretanto, que esses autores, assim como nós, acreditam na 

subjetividade desta avaliação. Neste aspecto, ainda que sutil, obtivemos melhores 

resultados também para o grupo controle na avaliação da estética sem critérios pré-

definidos. 

Convém, entretanto, salientar que em relação à estética, com critérios 

pré-definidos, a média dos melhores resultados obtidos pelo pesquisador, aponta 

para o grupo controle (porém sem apresentar diferença estatística significante) e na 

avaliação sem critérios pré-definidos apontam para o lado teste, mas também sem 

diferença estatisticamente significante.Resultados semelhantes quanto a estética, 

foram registrados por Scardino et al, (1999). 

Trombelli et al, (1996b), observaram que apenas em 1 caso não houve 

melhora de estética após a cirurgia; e que a cicatrização decorreu tranqüilamente 

sem revelar nenhuma reação tecidual atípica.Estes dados vão de encontro aos 

resultados de Pini-Prato et al, (1988), que utilizando selante de fibrina para fixação 

de membrana sobre defeito ósseo, apesar de observar resultados satisfatórios 
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quanto à recuperação dos tecidos periodontais, a estética só foi favorecida num 

segundo estágio, com confecção de gengivoplastia. 

Todos os pacientes expressaram satisfação com resultado estético 

obtido a partir da utilização de RTG associado a adesivo de fibrina-fibronectina 

utilizado por Trombelli et al, (1994), apesar de terem sido realizadas suturas 

convencionais para fechar as incisões relaxantes e nenhuma cobertura com cimento 

cirúrgico. No nosso estudo, todos os pacientes classificaram como excelentes os 

resultados finais contrastando com os resultados dos examinadores, pois era visível 

que se referiam mais especificamente ao recobrimento radicular que ao contorno 

gengival, demonstrando satisfação quanto à expectativa inicial. 

Harris (1994), relatou estética favorável em 69 de 100 defeitos após 

avaliação de enxerto de tecido conjuntivo / retalho de dupla papila. Nenhum defeito 

tinha aparência de quelóide, entretanto, algumas áreas pareciam volumosas, tendo 

sido recomendada gengivoplastia, apesar dos pacientes considerarem esta correção 

desnecessária. Segundo o autor, isto demonstra que a visão do profissional é bem 

mais crítica que a dos pacientes, corroborando os nossos resultados, relatando num 

novo estudo em 1997 que a estética foi favorável em 9 dos 19 casos tratados com 

enxerto de tecido conjuntivo / retalho dupla papila. 

Apesar das dificuldades em medirmos a contração secundária dos 

enxertos, os resultados estéticos classificados como “excelentes”, atingiram na 

avaliação com critérios pré-definidos, uma proporção de 76% para o lado teste e 

81% para o lado controle, favorecendo o grupo no qual a sutura foi utilizada para 

fixação dos tecidos, apesar de não haver diferença estatisticamente significante. 

Também pode ser observado pela tabela de estética sem critérios pré-definidos que 

os melhores resultados se encontraram no grupo controle neste momento de estudo. 
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Ressalta-se entretanto, que ambas as análises não há diferença no número de 

pacientes entre os grupos classificados como “excelente” e “bom”, atingindo média 

de satisfação ao redor de 92% dos pacientes. Estes resultados foram confirmados 

pela avaliação dos examinadores convidados. 

Na avaliação de Stolf (1999) os resultados em relação à estética 

quanto ao aspecto geral, pelo paciente foi considerada “excelente” e pelo médico, a 

avaliação técnica de “aceitável” a “bom” no lado sutura e “bom” para “excelente” no 

lado teste, cujos resultados não ultrapassaram 50% dos pacientes com a utilização 

da cola de fibrina derivada de veneno de serpente em pele de humanos. Sugere o 

autor entretanto, que a utilização da cola sob o enxerto, procedimento como utilizado 

na nossa metodologia, tenderia a favorecer a estética, uma vez que ocorreria 

aumento da aderência do enxerto ao leito receptor e conseqüente diminuição da 

contração secundária, como citado anteriormente (BROWN et al, 1992; HOLBROOK 

& OSCHSENBEIN, 1983). Esta premissa ocorreu na nossa casuística. 

Aos três meses de pós-operatórios, não foram observadas alterações 

de cor que alterassem a estética nas áreas enxertadas. Verificamos apenas que a 

partir da primeira semana o eritema dava lugar a uma tonalidade cada vez mais 

próxima daquela apresentada nas áreas adjacentes, sofrendo um processo natural 

de empalidecimento, provavelmente pela regressão da vascularização assim como o 

aumento do acúmulo de fibras colágenas na área de reparação. Esta diminuição do 

quadro inflamatório corresponde clinicamente à diminuição da inflamação aparente 

na região circunvizinha ao enxerto como relatado anteriormente (OLIVEIRA, 2001). 

Todas estas informações nos levam ao conceito de que a estética é 

realmente fundamental, entretanto é subjetiva e depende basicamente de 

parâmetros e do grau de expectativa individuais. 
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VI – CONCLUSÕES 
 

 

A partir da metodologia utilizada, a análise comparativa entre a sutura 

clássica e a cola de fibrina de veneno  de serpente  para fixação de enxerto de 

tecido conjuntivo na correção de recessões teciduais marginais, classes I e II de 

Miller, nos permite concluir que : 

1) Foi necessário menor tempo para fixação dos tecidos  e 

conseqüentemente  menor tempo  cirúrgico com a cola de fibrina do que as cirurgias 

do grupo controle, assim como maior facilidade na manipulação dos tecidos, 

hemostasia rápida e ausência de efeitos colaterais indesejáveis.  

2) Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

quanto ao recobrimento total das recessões entre os pacientes de ambos os grupos. 

3) As condições gengivais avaliadas pelo eritema, índice de placa, 

mucosa ceratinizada, índice gengival e nível de inserção clínica não permitem 

diferenciar pacientes submetidos a uma ou outra técnica  de fixação do enxerto. 

4) A diminuição da sondagem vestibular assim como o aumento da 

gengiva inserida, em níveis estatisticamente significantes, nos pacientes do grupo 

cola, indicam melhores condições gengivais nos pacientes desse grupo. 

5) A avaliação da estética aos 90 dias de seguimento não permite 

diferenciar pacientes pertencentes à um ou outro grupo estudado,  com bons índices 

de satisfação dos pacientes e dos avaliadores externos. 

6) A cola de fibrina derivada do veneno de serpente constitui-se em um 

método viável para fixação de enxertos  em recessões do tecido marginal. 
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VII – RESUMO 
 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar as 

características pós-operatórias de superfícies radiculares expostas tratadas com 

enxerto de tecido conjuntivo, com duas técnicas de fixação do enxerto.  

O estudo envolveu 42 pacientes, que de maneira randomizada 

constituíram dois grupos iguais de estudo, denominados teste e controle, com 21 

pacientes em cada um deles. No grupo teste o enxerto foi fixado ao leito receptor 

com adesivo de fibrina derivado de veneno de serpente e no grupo controle a 

fixação dos tecidos foi realizada com fio de sutura poligalactina 910. 

A idade dos pacientes variou entre 19 e 49 anos e estes apresentavam 

defeitos de recessão gengival incluídos nas classes I e II de Miller. 

Os controles foram realizados avaliando-se parâmetros clínicos tais 

como: tempo cirúrgico, tempo de hemostasia, presença de eritema, alteração de 

hálito e sabor, grau de recobrimento radicular, altura da recessão, profundidade de 

sondagem vestibular, nível de inserção clínica, índice de placa, índice gengival, 

quantidade de gengiva inserida, mucosa ceratinizada e a estética, com registros no 

momento pré-operatório, trans-operatório e aos 7, 14, 21, 30, 60 e 90 dias de pós-

operatório. 

A análise comparativa entre o momento inicial e o final em cada um 

dos grupos mostrou resultados estatisticamente significantes, com melhores 

resultados ao término do estudo para todas as variáveis estudadas.  

Ao final do estudo, observamos entre os grupos, resultados 

estatisticamente significantes para as variáveis; tempo cirúrgico, quantidade de 

gengiva inserida e profundidade de sondagem vestibular, com melhores resultados 
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nos pacientes do grupo teste. Com as demais variáveis não foram observadas  

diferenças significantes, inclusive para a estética alcançada. 

Este estudo concluiu que o adesivo de fibrina derivado do veneno de 

serpente apresentou características favoráveis na aplicação em cirurgia periodontal 

para recobrimento radicular em recessões do tecido marginal classes I e II de Miller, 

podendo ser um substituto das suturas. 
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VIII – ABSTRACT  
 

The present study aimed to evaluate the postoperative characteristics 

of exposed root surfaces treated with connective tissue graft, with two different 

techniques to fix it.  

The study involved 42 patients, randomly of two equal groups named 

test and control, each one with 21 patients. In the test group, the graft was fixed to 

exposed root surfaces with fibrin adhesive derived from serpent venom and in the 

control group this graft was accomplished with a conventional suture. 

The age of the patients ranged between 19 and 49 years old and they 

presented this defect named Miller´s class I and II. 

Controls were carried out by assessing clinical parameters such as: 

surgical time, hemostasis time, presence of erythema, breath and taste alteration, 

root coverage degree, recession height, vestibular probing depth, clinical insertion 

level, plaque index, gingival index, amount of attached gum, keratinized mucosa and 

aesthetics, with records at preoperative and trans-operative moments and at 7, 14, 

21, 30, 60 and 90 days, postoperatively. 

The comparative analysis between the initial and final moments in each 

group showed statistically significant results, with the best results at the end of the 

study for all variables studied.  

Statistically significant results were observed at the end of the study 

between the groups only for the following variables; surgical time, amount of attached 

gum and vestibular probing depth, with the best results for patients in the test group. 

Significant differences were not observed in the remaining variables, including 

aesthetics. 
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This study concluded that the fibrin adhesive derived from serpent 

venom presented favorable characteristics when applied in periodontal surgery  for 

root coverage in recessions of marginal tissue, Miller´s Class I and II, as a suture 

substitute. 
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ANEXO 1. Ficha utilizada para a seleção dos pacientes. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

NOME:.........................................                    Idade :...........         
RG................................ .PROFISSÃO.................... .SEXO............. 
COR........................................                       NACIONALIDADE............................... 
EST.CIVIL..........................DATA  NASCIMENTO.............. 
ENDEREÇO RES................................FONE............ 
ENDEREÇO COM...................................FONE....... 
 

ANAMNESE 
 
1-Diabetes mellitus        (sim) (não)    
2-Hipertensão arterial      (sim) (não) 
3-Acidente ofídico prévio                       (sim) (não) 
4-Uso de corticoesteróides sistêmicos     (sim) (não) 
5-Uso de anticoagulantes       (sim)   (não)    
6-Uso de aspirina              (sim)   (não) 
7-Uso de antinflamatório      (sim) (não)  
8-Outros medicamentos       (sim)   (não) 
9-Está sob cuidados médicos      (sim)  (não) 
10-Tem ou teve processos alérgicos     (sim)   (não) 
11-Tem sinusite        (sim)   (não) 
12-Já foi operado        (sim) (não) ................ 
13-Já recebeu transfusão de sangue     (sim) (não) 
14-Tem problema de coração       (sim) (não) 
15-Já teve hemorragia    (sim) (não)   

Quando.................................. 
16-Já teve ou tem algum destes problemas  de saúde: 
febre reumática ( )  tuberculose ( )  anemia ( )  vascular ( )  próstata ( ) 
úlcera ( )  hepatite ( )  fígado ( )  vesícula ( )  variação brusca de peso ( )  
sarampo ( )  catapora ( )  caxumba ( )  herpes ( )  rubéola ( ) rins ( ) 
 
17-A senhora está grávida?     (sim) (não) 
Há dúvida quanto a isto ?      (sim) (não) 
Detalhamento das informações.................................................................................. 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Declaro que as informações acima são verdadeiras 
 
Data..................                                  ........................................................................ 
                                                                 Assinatura do paciente ou responsável  
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ANEXO 2. Termo de consentimento livre esclarecido. 

 

 

Prezado colaborador, este termo de consentimento que você está 

assinando, foi elaborado de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde – Ministério da Saúde, sobre pesquisas envolvendo seres humanos. 

Neste estudo, você será submetido a exames clínicos periodontais de 

rotina, exames de sangue, exames radiográficos e fotografias das áreas cirúrgicas. 

O tratamento cirúrgico para tentativa de recobrimento de raiz dentária, 

utilizará a sutura simples e/ou a cola de fibrina derivada de veneno de serpente, com 

o objetivo de avaliar o tempo de sangramento cirúrgico e a cicatrização. Não estão 

previstos riscos e/ou prejuízos aos pacientes, como também não haverá nenhum 

custo relativo ao tratamento. 

Os resultados obtidos serão divulgados, mantendo em sigilo os nomes 

dos participantes.  

Informamos ainda que os colaboradores terão plena liberdade de sair 

deste projeto a qualquer momento, desde que comuniquem aos responsáveis para 

que sejam realizados os cuidados necessários ao seu desligamento (controles pós-

operatórios de rotina e /ou termo de desistência). 

Ciente do compromisso por mim assumido, subscrevo-me: 

 

 

                                                  ...................S.P.,........de.................de............. 

 

                 Nome do paciente(por extenso)........................................................ 

                 Assinatura do paciente ..................................................................... 

 

 

Assinatura da pós-graduanda pesquisadora........................................................ 

Assinatura do Prof. Orientador ......................................................................... 
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ANEXO 3. Ficha para controles de dados. 

 
 

CONTROLES PRÉ – OPERATÓRIOS                                         Data .................... 
 

Nome do Paciente ............................................................................................... 

Cadastro .............................                             Data de nascimento..................... 

Endereço............................................................................................................... 

Fones .........................................                     

 

EXAMES GERAIS :    
                                  PRESSÃO ARTERIAL ;  Máxima .................mm Hg 
                                                                           Mínima..................mm Hg 
                                  PULSO ................bat/min  
 
                                  TEMPERATURA ............... 
 
ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 
   
            Dente no ............                           Classe ...........de Müller            
             
            Sondagem periodontal vestibular central =   ............mm     
 
            Altura da recessão = ..........mm              
                          
            Quantidade de gengiva inserida = ...............mm 
 
            Quantidade de mucosa ceratinizada = ........... mm 
 
             Índice de placa .......... 
 
             Índice gengival ........... 
 
             Radiografias da área   (   )  SIM              Instruções de HFO  (    )  SIM 
              
 
 
FOTOGRAFIAS DA RECESSÃO  (    )       
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CONTROLES  TRANS – OPERATÓRIOS                 DATA................. 
 

Paciente ............................................................................................................. 

 

 

 

 

                                      GRUPO CONTROLE     (      )   
 
HEMOSTASIA :    
 

           ÁREA RECEPTORA : Compressão por..............................min. 

 
TEMPO CIRÚRGICO  TOTAL : ............ min. 
 
 
 
 
                                       GRUPO TESTE  (      ) 
 
HEMOSTASIA    
                                           
             ÁREA RECEPTORA:  Compressão por : ......................min. 
 
 
TEMPO CIRÚRGICO  TOTAL : ..........................................min. 
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CONTROLES PÓS-OPERATÓRIOS SETE (7) DIAS       DATA .............. 
 
Paciente................................................................................ 

 

EXAMES GERAIS:  
                                PRESSÃO ARTERIAL :   MÁXIMA.................mmHg 
 
                                                                          MÍNIMA .................mmHg 
                                PULSO .................bat/min 
 
                                TEMPERATURA ................. 
 
ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO: 
 

                                 ALTURA ...............mm 
                                                    
 
CONDIÇÃO GENGIVAL : 
 
                 OBSERVAÇÕES ............................................................................. 
............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
ALTERAÇÃO DE HÁLITO E/OU SABOR  (    )SIM           (     )NÃO 
                        
Presença de eritema  por escore   (      ) 
 
 
FOTOGRAFIAS :    (      )   
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CONTROLES PÓS-OPERATÓRIOS  14  DIAS           DATA................... 
 

Paciente............................................................................  Cadastro................... 

 

EXAMES GERAIS ; 
                                PRESSÃO ARTERIAL    MÁXIMA................mmHg  

   

                                                                         MÍNIMA.................mmHg 

 

                                PULSO; ...............bat / min 

 

                                TEMPERATURA ; ..................OC 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 
                                                      ALTURA.....................mm 
 
 
CONDIÇÃO GENGIVAL : 
 
                 OBSERVAÇÕES ............................................................................. 
............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
ALTERAÇÃO DE HÁLITO E/OU SABOR       (    )SIM           (     )NÃO 
                        
Presença de eritema  por escore   (      ) 
 
 
 FOTOGRAFIAS      (      )  
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CONTROLE PÓS-OPERATÓRIO 21 DIAS     DATA .................. 
Paciente........................................................................     Cadastro................... 
 
EXAMES GERAIS ; 
                        PRESSÃO ARTERIAL ;  MÁXIMA ..................mmHg 
 
                                                                     MÍNIMA ....................mmHg 
                        PULSO ................bat/min 
 
                        TEMPERATURA ................. 
 
ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 
                                           ALTURA .................mm 
 
 
CONDIÇÃO GENGIVAL : 
 
                 OBSERVAÇÕES ............................................................................. 
............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
ALTERAÇÃO DE HÁLITO E/OU SABOR  (    )SIM           (     )NÃO 
                        
Presença de eritema  por escore   (      ) 
 
FOTOGRAFIAS     (         ) 
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CONTROLES PÓS-OPERATÓRIOS DE 30 DIAS          DATA.................. 
Paciente.....................................................................       Cadastro.................... 
 
PRESSÃO ARTERIAL;  Máx.............mmHg / Mínima .............mmHg 
                                      
PULSO ................ BAT/MIN                     TEMPERATURA ................OC 

 
ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 
                                           ALTURA .................mm 
 
 
CONDIÇÃO GENGIVAL : 
 
                 OBSERVAÇÕES ............................................................................. 
............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
ALTERAÇÃO DE HÁLITO E/OU SABOR  (    )SIM           (     )NÃO 
                        
Presença de eritema  por escore   (      ) 
 
QUANTIDADE DE MUCOSA CERATINIZADA .........mm 
 
FOTOGRAFIAS     (         ) 
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CONTROLES PÓS-OPERATÓRIOS DE 60 DIAS          DATA.................. 
Paciente.....................................................................       Cadastro.................... 
 
PRESSÃO ARTERIAL ; Máx.................mmHg  /   Min.....................mmHg 

 

PULSO ...................bat/min                         TEMPERATURA...................OC 

 

ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 
                                           ALTURA .................mm 
 
CONDIÇÃO GENGIVAL : 
 
                 OBSERVAÇÕES ............................................................................. 
............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
ALTERAÇÃO DE HÁLITO E/OU SABOR  (    )SIM           (     )NÃO 
                        
Presença de eritema  por escore   (      ) 
 
QUANTIDADE DE MUCOSA CERATINIZADA .........mm 
 
FOTOGRAFIAS     (         ) 
 
                   CRITÉRIOS DE ESTÉTICA ; (sem critérios pré-definidos) 

Examinador ; 

EXCELENTE (    )         BOM (    )        REGULAR (    )             RUIM (    ) 

 

                  CRITÉRIOS DE ESTÉTICA ; (com critérios pré-definidos) 

 Examinador: 

 EXCELENTE (    )        BOM (    )        REGULAR (     )           RUIM (     ) 
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CONTROLES PÓS-OPERATÓRIOS DE 90 DIAS           DATA ................ 
Paciente......................................................................      Cadastro..................... 

 

PRESSÃO ARTERIAL ; Máx.............mmHg               Mín..................mmHg 

PULSO .............bat/min                             TEMPERATURA ................OC 

 

ESPECIFICAÇÃO DA RECESSÃO ; 

ALTURA  ..............mm                              

PROFUNDIDADE DE SONDAGEM = ....................mm 

MUCOSA CERATINIZADA ........mm       GENGIVA INSERIDA ........mm 

ÍNDICE DE PLACA ..............%           ÍNDICE GENGIVAL ...............% 

Nível de inserção clínica  .........mm 

 

FOTOGRAFIAS ;   (     )  
 

 
                   CRITÉRIOS DE ESTÉTICA ; (sem critérios pré-definidos) 

 

 Paciente: 

 EXCELENTE (    )        BOM (    )        REGULAR (     )           RUIM (     ) 

 

Examinador ; 

EXCELENTE (    )         BOM (    )        REGULAR (    )             RUIM (    ) 

 

                 CRITÉRIOS DE ESTÉTICA ; (com critérios pré-definidos) 

 

 Examinador: 

 EXCELENTE (    )        BOM (    )        REGULAR (     )           RUIM (     ) 
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ANEXO 4. Validação dos critérios de estética. 
 

Avaliação I 
 

De forma subjetiva e ao seu critério, definir em que score se encaixa a sua 

avaliação de cada um dos casos em relação à estética, relacionando as fotos 

pré- operatórias com as de 60 e 90 dias pós-operatórios :  

 

Caso 1 -  (    )  Excelente   Caso 6 -  (    )  Excelente   

(    )  Bom       (    )  Bom 

(    )  Regular      (    )  Regular 

(    )  Ruim      (    )  Ruim 

 

Caso 2 - (    )  Excelente    Caso 7 -  (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 

(    )  Regular      (    )  Regular 

(    )  Ruim       (    )  Ruim 

 

Caso 3 - (    )  Excelente   Caso 8 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 

(    )  Regular      (    )  Regular 

(    )  Ruim      (    )  Ruim 

 

Caso 4 - (    )  Excelente   Caso 9 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 

(    )  Regular      (    )  Regular 

(    )  Ruim       (    )  Ruim 

 

Caso 5 - (    )  Excelente   Caso 10 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 

(    )  Regular      (    )  Regular 

(    )  Ruim       (    )  Ruim 
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Avaliação  II 
 

Avaliar caso a caso, à partir dos seguintes critérios de estética: 

 

                    0 - Excelente = cicatriz muito pouco visível ou sem cicatriz 

                    1 - Bom = cicatriz com traço visível , no mesmo nível ou muito próximo 

das áreas adjacentes , mas melhorando muito  a estética quando comparado com o 

caso no pré cirúrgico , 

                    2 - Regular = contorno irregular, leve depressão ou estufamento do 

tecido, sem comprometer  a estética 

                    3 - Ruim =  sem estética , comprometendo o sorriso. 

 

Caso 1 -  (    )  Excelente   Caso 6 -  (    )  Excelente   
(    )  Bom       (    )  Bom 
(    )  Regular      (    )  Regular 
(    )  Ruim      (    )  Ruim 

 
Caso 2 - (    )  Excelente    Caso 7 -  (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 
(    )  Regular      (    )  Regular 
(    )  Ruim       (    )  Ruim 

 
Caso 3 - (    )  Excelente   Caso 8 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 
(    )  Regular      (    )  Regular 
(    )  Ruim      (    )  Ruim 

 
Caso 4 - (    )  Excelente   Caso 9 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 
(    )  Regular      (    )  Regular 
(    )  Ruim       (    )  Ruim 

 
Caso 5 - (    )  Excelente   Caso 10 - (    )  Excelente 

(    )  Bom       (    )  Bom 
(    )  Regular      (    )  Regular 
(    )  Ruim       (    )  Ruim 
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Anexo 5. Banco de dados referente à idade dos pacientes nos grupos teste e 
controle. 

 
Idade Grupo teste Grupo controle 

19 - 8 
20 3 7 
21 8/ 15 4/ 12/ 14 
22 5/ 11/ 12/ 17 11 
23 1/ 16/ 18 18/20 
27 7 - 
28 13 13 
29 4 - 
31 9 3 
32 - 15/ 17 
33 10/ 20 19 
36 14 - 
37 2 1/ 2/ 5 
39 6 21 
41 - 9/ 16 
43 - 6 
44 19 10 
49 21 - 

       
 
 
ANEXO 6. Banco de dados referente à classificação da recessão do tecido marginal 

segundo Miller, nos pacientes dos grupos teste e controle.  
 
 
 
 
 

Classificação da 
recessão 

Grupo teste Grupo controle 

   
Classe I 2/3/4/5/6/7/9/10/11/12 1/2/3/4/5/6/7/9/10/11 

 13/14/15/16/17/19/20/21 12/13/14/15/16/17/18/19/21
   
   

Classe II 1/8/18 8/20 
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ANEXO 7. Banco de dados referente a altura da recessão gengival (mm) nos 
pacientes dos grupos teste (T) e controle (C) em todos os momentos 
estudados, pré e pós-operatórios. 

 
 

Altura Pré-op 
T      C 

7 dias 
T      C 

14 dias 
T      C 

21 dias 
T      C 

30 dias 
T     C 

60 dias 
T     C 

90 dias 
T      C 

0 - - 1/ 
4-17/ 

19 

1-11/ 
13-15/ 
17-20

1/3/4/ 
6/  

10-17/ 
19 

1/2/4/ 
8/10/ 
11/ 

13-15/ 
17-20

1/4/5/ 
6/8/10/

11/ 
13- 17/ 

19 

1/2/4/ 
8/10/ 
11/ 

13-15/ 
17-20

1/3/4/
5/7/8/
10/11/
13-17/ 

19 

1/2/4/
5/ 

 8-11/ 
13/14/
17-20 

1/3/4/
5/7/8/
10/11/ 
13-17/ 

19 

2/4/5/
8-11/ 
13/14/
17-20 

1-5/7/ 
8/10/ 
11/ 

13-17/ 
19 

2/4/5/
8-11/ 
13/14/
17-20

               
1 - - 3/20 12/16/

21 
5/8/9 3/5/6/

7/12
3/7 3/5/6/

7/9/ 
12/21

6 3/7/ 
15/21 

2/6/12 1/3/7/ 
15/16/

21 

6/9/ 
12/20

1/3/ 
15/16/

21 
               

2 3/4/9 1/21 2/18 - 2/7 9/16/ 
21 

2/9/12 16 2/9/12 6/ 
12/16 

9/20 12 - 7/12

               

3 5/6/8/
10/11/
14/17/

20 

2/3/4/
8/11/ 
14/18 

21 - - - 18/20/
21 

- 18/20/
21 

- 18/21 6 18/21 6 

               
4 12 5/7/ 

13/15/
16/20 

- - 18/20/
21 

- - - - - - - - - 

               

5 1/2/ 
13/15/
18/19/

21 

6/9/ 
12/17 

- - - - - - - - - - - - 

               

6 7/16 10 - - - - - - - - - - - - 
               

7 - 19 - - - - - - - - - - - - 

 
 
ANEXO 8. Banco de dados referente ao tempo de hemostasia (minutos) nos 

pacientes dos grupos teste e controle. 
 

Tempo compressão Grupo teste Grupo controle 
1’ 13/16/21 16 
2’ 6/12/15/20 1/5/6/7/8/10/12/21 
3’ 2/3/4/5/8/14/18           2/3/4/9/11/13/14/15/18/20
4’ 7/11 - 
5’ 1/10/17/19 17 / 19 
6’ 9 - 
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ANEXO 9. Banco de dados referente ao tempo cirúrgico (minutos), nos pacientes 
dos grupos teste e controle. 

 
Minutos Grupo teste Grupo controle 

40’ 4 - 
45’ 16 7/8 
50’ 5/6/12/15/17 - 
55’ 3/7/13/18/19 - 
57’ 21 20 
60’ 2/10/20 1/14 
62’ - 13 
65’ 14 17 
69’ - 19 
70’ 1/9/11 4/9/10/12 
72’ - 6 
75’ 8 3/8 
80’ - 2/11 
85’ - 15 
90’ - 5/21 
95’ - 16 

            
 
 
ANEXO 10. Banco de dados da quantificação do eritema (escores em mm da 

margem gengival) nos vários momentos de pós-operatório. 
  

Escore 7 dias 
T        C 

14 dias  
T        C 

21 dias 
T       C 

30 dias 
T        C 

60 dias 
T       C 

0 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

8 
 
 

 

1-4/ 
6-12/ 

15-17/ 
21 

 

1-4/ 
7/8/10/ 

11/13/17/
18/20 

1-4/6/ 
8-17/ 
19/21 

1-8/10/ 
11/13/ 
14/15/ 
17-20 

2-6/  
8-19/ 

21 

1-15/ 
17-20 

1 
 

- 
 

8 
 

1/3/4/5/6/
11/16 

3/7 
 

13/  
18-20 

9/12/ 
21 

5/7/18/ 
20 

9/12/ 
16/21 

1/7/20 
 

16/21 
 

2 
 
 
 

1/ 4 
 
 
 

3/18 
 
 
 

2/8/9/ 
17/18 

 
 

1/4/9/11/
13/15/17/
18/20/21

 

14 
 
 
 

5/6/15/ 
16/19 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

3 
 

2/5/6/ 
8/9/11/ 
12/16/ 
17/19 

4/9/ 
13-17/ 

20 

7/ 
12-15/ 
19/20 

2/5/6/16
 

5 
 

14 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 3/7/10/ 
13/14/15/ 

18/20/ 
21 

1/2/5/6/7/ 
10/11/12/ 

19/21 
 

10/21 
 
 
 

10/12/ 
14/19 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
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ANEXO 11. Banco de dados relativo ao índice de placa, dos pacientes em ambos os 
grupos, distribuídos pelos escores 0-4, no pré-operatório e com 60 e 90 
dias de pós-operatório (P.O). 

 
  
Escores 

 
 

Pré-operatório 
 

Teste            Controle 

60 dias P.O. 
 

Teste           Controle 

90 dias P.O. 
 

Teste           Controle 
0 
 
 

2/4/7-12/ 
14-20 

2-5/7-18/ 
20 

1-6/8-12/ 
14-21 

2-5/7-9/ 
11/13-21 

1-4/6-12/ 
14-19/21 

2/3/4/7/8/ 
10-18/ 
20/21 

1 
 

3/5/13/21 19 13 1/10/12 5/13/20 9 

2 
 

1/6 
 

1/6/21 
 

- 
 

6 
 

- 
 

5/6/19 
 

3 
 

- 
 

- 
 

7 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 
 
 
 
ANEXO 12. Banco de dados referente à avaliação da estética sem critérios pré-

definidos, segundo escores 0-3. nos pacientes de ambos os grupos, 
aos 60 e 90 dias de pós-operatório (P.O.). 

 
 

Estética s/ critérios 60 dias/teste 60 dias/controle 90 dias/teste 90 dias/controle 

0 (excelente) 
 
 

1/2/3/5/7/8/10/11/ 
13/

14/15/16/17/19 
 

2/3/4/5/7/8/9/10/ 
11/ 13/14/15/16/ 

17/18/19/ 20 

1/2/3/5/7/8/10/ 
11/12/13/14/ 
15/16/17/19 

2/3/4/5/8/9/10/ 
11/13/14/15/16/ 

17/18/19/20 

1 (bom) 4/6/9/12 12/21 4/6/9/20 7/12/21 

2 (regular) - 1 - 1/6 

3 (ruim) 18/20/21 6 18/21 - 
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ANEXO 13. Banco de dados referente à avaliação da estética com critérios pré-
definidos, segundo escores 0-3, nos pacientes de ambos os grupos, 
aos 60 e 90 dias de pós-operatório. 

 
Estética c/critério 60 dias/teste 60 dias/contr. 90 dias/teste 90 dias/contr. 

0 (excelente) 
 
 

1/2/3/5/7/8/10/11/
12/13/15/16/17/ 

18/20/ 21 

2/3/5/7/8/11/12/ 
14/15/17/18/ 

20/21 

1/3/5/7/8/10/11/ 
12/13/14/15/16/ 

17/18/20/21 

2/3/4/5/6/7/8/10/ 
11/12/15/16/17/ 

18/19/20/21 

1 (bom) 9/14 4/6/9/10/13/16/19 2/4/6/9/19 9/ 13/14 

2 (regular) 4/6/19 1 - 1 

3 (ruim) - - - - 

 
 
 
ANEXO 14. Banco de dados referente à quantificação de mucosa ceratinizada (mm) 

nos pacientes dos grupos teste (T) e controle (C), no pré e ao 90o dia de 
pós-operatório (P.O.). 

 
 

Pré-operatório 90o P.O. Mucosa 
ceratinizada teste controle teste controle 

0 1/8 8/20   

1 18/19 4/13/19   

2 5/7/9/12/ 
13/16 

3/5/7/14/16/ 
17/18/21 

 
 

 
 

3 15/17 2/6/12/15  21 

4 20 9/10/11 18 4/6 

5 3/4/10/11 - 1/5/8 5/7/12/14/20 

6 2/6/14 - 12/17/20 3/8/9/17 

7 21 1 4/6/9/10/11 2/11/16 

8 
 

- 
 

- 
 

3/14/16/ 
19/21 

1/10/15/ 
19 

9 - - 7/13/15 13/18 

10 - - 2 - 
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ANEXO 15. Banco de dados referente à sondagem vestibular (mm), nos pacientes 
dos grupos teste e controle, no pré-operatório e ao 90o dia de pós-
operatório (P.O.). 

 
 
  

Pré-operatório 90 dias Medidas 

teste controle teste controle 

0 - - 16 14 

1 11 4 4/5/6/13/14/ 
15/17 

13/20 

2 1/5/14/16/ 
19/21 

3/7/8/10/ 
15/17 

1/3/8/9/10/12/ 
18-21 

1/4-8/12/ 
19/21 

3 3/6/7/8/10/12/ 
13/15/18 

1/2/6/9/11/12/ 
14/16/18/19/20

2/7/11 2/3/9/10/11/ 
15/17/18 

4 2/4/9/17/20 5/13/21 - 16 

 
 
 
 
ANEXO 16. Banco de dados referente ao índice gengival (escores), nos pacientes 

do grupo teste e controle, no pré-operatório e ao 90o dia de pós-
operatório (P.O.).  

 
 

Pré-operatório 90 P.O. Escores 
 

Teste Controle Teste Controle 

0 1/2/5/6/7/9/ 
10/11/12/14/ 

18-21 

1/2/4/7/9/10/ 
14/15/18/ 

20/21 

1-6/8/10/11/12/ 
14-20 

1-4/7/ 
11-21 

1 - - - - 

2 3/4/8/13/ 
15/16/17 

3/5/6/8/11/12/13/
16/17/19 

7/9/13/21 5/6/8/9/10 

3 - - - - 
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ANEXO 17. Banco de dados referente ao nível de inserção clínica (mm), nos 
pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório e aos 90o dias 
de pós-operatório. 

 
 
 

Pré-operatório 90o P.O. Nível de 
inserção 
clínica Teste Controle Teste Controle 

0 - - 
 

16 
 

14/20 
 

1 
 

- 
 

- 
 

4/5/13/14/15/17 
 

13 
 

2 
 

- 
 

- 
 

1/3/6/8/10/19 
 

4/5/8/19 

3 - - 2/7/9/11/ 
12/20 

1/2/9/10/ 
11/17/18/21 

4 
 

11 
 

4 
 

- 
 

3/7/12/15 
 

5 
 

3/5/14 
 

1/3/8 
 

18/21 
 

6/16 
 

6 
 

4/6/8/9/10/ 
18/21 

2/7/11/14/15 
 

- 
 

- 
 

7 1/12/17/ 
19/20/21 

16/17/20 - - 

8 
 

13/15/16/18 
 

5/6/9/10/12/13 
 

- 
 

- 
 

9 
 

2/7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10 
 

- 
 

19 
 

- 
 

- 
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ANEXO 18. Banco de dados referente à quantidade de gengiva inserida (mm) nos 
pacientes dos grupos teste e controle, no pré-operatório e 90o dia de 
pós-operatório (P.O). 

 
 
 

Pré-operatório 90o P.O. Gengiva 
inserida 

teste controle teste controle 

0 
 

1/5/7/8/9/12/13/ 
15-20 

2-8/12/13/14/ 
16-21 

- 
 

- 
 

1 4 11/15 - 21 

2 
 

2/3/10 
 

10 
 

18 
 

4/6 
 

3 
 

6 
 

9 
 

1/8 
 

3/5/7/9/ 
12/16/17 

4 
 

11/14 
 

1 
 

5/11/12/20 
 

2/8/11 
 

5 
 

21 
 

- 
 

9/10/17 
 

10/14/15/20 
 

6 
 

- 
 

- 
 

3/4/6/7/19/21     1/18/19 

7 
 

- 
 

- 
 

2/14 
 

- 
 

8 
 

- 
 

- 
 

13/15/16 
 

13 
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