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RESUMO 

O objetivo deste estudo clínico, randomizado e cego foi comparar aos 3 meses pós-
cirúrgico os resultados clínicos dos procedimentos de retalho de avanço coronário 
modificado associado ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial ou associado a 
matriz de colágeno suíno no tratamento de retrações gengivais múltiplas e adjacentes. 
Foram selecionados, vinte e cinco pacientes sistemicamente saudáveis com retraçoes 
gengivais ≥ 2 mm, localizadas na maxila, apresentando características múltiplas e 
adjacentes, do tipo classe I de Miller. Os indivíduos foram distribuídos aleatoriamente 
em dois grupos, sendo o grupo controle o de retalho de avanço coronário modificado 
associado ao enxerto de tecido conjuntivo e o grupo teste de retalho de avanço 
coronário modificado mais matriz colágena 3D (Mucoderm®, Botiss dental, Berlim, 
Alemanha). Foram avaliados os seguintes parâmetros clínicos: altura da retração 
gengival, largura da retração, profundidade à sondagem, nível de inserção clínica, 
índice de placa, sangramento à sondagem, largura de tecido queratinizado, espessura 
de tecido queratinizado, altura da papila, largura da papila, altura da crista óssea 
alveolar, hipersensibilidade dentinaria, percepção da estética e dor pós-operatório do 
paciente. Foram submetidas aos procedimentos, 79 retrações gengivais, sendo 34 
retrações no grupo teste e 45 retrações no grupo controle. Ambos os grupos reduziram 
significativamente a altura das retrações gengivais na avaliação aos 3 meses. As 
alterações na altura das retrações para o grupo teste foram de 2,20 ± 1,29 mm e para 
o grupo controle foram de 1,85 ± 1,20 mm (desfecho primário), apresentando 
diferenças estatística entre os grupos (p<0,05). O percentual de recobrimento 
radicular foi de 83,8% para o grupo controle e 72,7% para o grupo teste, sem 
diferenças estatísticas entre os grupos (p>0,05). Ambos os grupos demostraram 
ganho em largura e espessura do tecido queratinizado em 3 meses, sem diferença 
entre os grupos (p>0,05). Em relação as avaliações relacionadas ao paciente, quando 
a satisfação estética foi avaliada, ambos os grupos apresentaram valores pela escala 
visual analógica similares, acima de 7,5 (p>0,05). Ambos os grupos apresentaram 
resultados similares na redução da hipersensibilidade dentinária, sem diferença entre 
os grupos (p>0,05). Em relação a dor pós-operatória, indivíduos do grupo controle 
apresentaram maiores valores na escala de dor até 14 dias de pós-operatório, e 
diferenças significativas foram observadas no tempo de 8hs pós-cirúrgico, onde o 
grupo controle apresentou um valor de 2,6 e o grupo teste 1,7 (p<0.05). Em conclusão, 
a associação do retalho de avanço coronário modificado associado a matriz colágena 
suína apresenta resultados clínicos inferiores aos obtidos com o enxerto autógeno no 
tratamento das retrações múltiplas da maxila, no que se refere a alteração da altura 
da retração gengival. Entretanto, os dados baseados em informações fornecidas pelo 
paciente não mostraram diferenças entre os grupos. 
 

Palavras-chaves: Retração gengival, Recobrimento Radicular, Enxerto de Tecido 
Conjuntivo.  
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ABSTRACT 

The aim of this randomized, blind clinical study was to compare the clinical results of 

the modified coronally flap procedures associated with the subepithelial connective 

tissue graft or associated with the porcine collagen matrix in the treatment of multiple 

and adjacent gingival recessions. Twenty-five systemically healthy patients with 

gingival recession ≥ 2 mm, located at the maxilla, with multiple and adjacent 

characteristics of the Miller class I type were selected. The subjects were randomly 

assigned into two groups, the modified coronally flap in association with connective 

tissue graft (control group) and the modified coronally flap plus 3D collagen matrix 

(Mucoderm®, Botiss dental, Berlin, Germany) test group. The following clinical 

parameters were evaluated: gingival recession height, recession width, probing depth, 

clinical attachment level, plaque index, bleeding at probing, keratinized tissue width, 

keratinized tissue thickness, papilla height, papilla width, alveolar bone crest height, 

dentin hypersensitivity, aesthetic perception and postoperative pain of the patient. 79 

gingival recessions were submitted to the procedures, 34 recessions in the test group 

and 45 recessions in the control group. Both groups significantly reduced the height of 

gingival recessions in the evaluation at 3 months. The changes in the height recessions 

for the test group were 2.20 ± 1.29 mm and for the control group were 1.85 ± 1.20 mm 

(primary outcome), presenting statistical differences between the groups (p <0,05). 

The percentage of root coverage was 83.8% for the control group and 72.7% for the 

test group, with no statistical difference between the groups (p> 0.05). Both groups 

showed gain in keratinized tissue width and thickness at 3 months, with no difference 

between groups (p> 0.05). Regarding the patient-related evaluations, when the 

aesthetic satisfaction was evaluated, both groups had similar visual analogue values, 

above 7.5 (p> 0.05). Both groups presented similar results in reducing dentin 

hypersensitivity, with no difference between groups (p> 0.05). Regarding postoperative 

pain, individuals in the control group presented higher values in the pain scale up to 

14 postoperative days, and significant differences were observed in the 8-hour 

postoperative period, where the control group presented a value of 2, 6 and the test 

group 1.7 (p <0.05). In conclusion, the association of the modified coronally flap 

associated with the porcine collagen matrix presents lower clinical results than those 

obtained with the autogenous graft in the treatment of multiple maxillary recessions, 

regarding the alteration in the height of gingival recessions. However, data based on 

information provided by the patient do not show differences between groups.  

Key words: Gingival Recession, Root Coverage, Connective Tissue Graft. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA   

      A recessão ou retração gengival é definida como o deslocamento apical da 

margem gengival em relação à junção cemento-esmalte com a exposição 

concomitante de uma porção da superfície radicular (ZUCCHELLI et al., 2018). Essa 

condição afeta grande parte da população, independentemente do padrão de higiene 

bucal (GORMAN, 1967; SERINO et al., 1994). A causa da exposição das superfícies 

radiculares pela retração gengival,  pode apresentar diversos fatores etiológicos, tais 

como a doença periodontal, trauma de escovação, movimentação ortodôntica, mal 

posicionamento dentário e inserções musculares (MÜLLER; EGER; SCHORB, 1998).  

      Várias tentativas de classificar a retração  gengival foram publicadas. MILLER em 

1985 propôs quatro classes de retração gengival com base no nível da margem 

gengival em relação à junção mucogengival e ao nível ósseo alveolar subjacente. Na 

classe de Miller I, a retração não se estende à junção mucogingival; nos defeitos de 

classe II, a margem gengival alcança a junção mucogengival, mas sem perda do osso 

interproximal; nos defeitos de classe III, a margem gengival está localizada na junção 

mucogengival ou além, com perda óssea interproximal e / ou mal posicionamento do 

dente; e os defeitos de classe IV mostram perda óssea interproximal grave e / ou mau 

posicionamento dentário severo (MILLER, 1985). 

      Mais recentemente, no ultimo workshop da academia americana de periodontia e 

da federação europeia de periodontia foi proposta uma nova classificação para as 

retrações gengivais  (CORTELLINI; BISSADA, 2018). Esta nova classificação já tinha 

sido proposta por  CAIRO et al., em 2011, onde se identificou três tipos de retração 

gengival. Tipo 1 inclui retração gengival sem perda de inserção interproximal, retração 

tipo 2 está associada à perda de inserção interproximal menor ou igual ao local 

vestibular e retração tipo 3 mostra mais perda de inserção interproximal do que o local 

vestibular (CAIRO et al., 2011).  
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      Uma recente revisão sistemática avaliou o prognóstico de retração gengival não 

tratada e constatou que 78,1% dos sítios com retração gengival experimentaram um 

aumento no seu comprimento da retração durante um período de 2 anos de 

seguimento, e 79,3% dos pacientes mostraram um aumento no número de defeitos 

de retração. Os dados disponíveis sugerem que a retração gengival não tratada tem 

uma alta probabilidade de sofrer progressão adicional, mesmo na presença de boa 

higiene bucal (CHAMBRONE; TATAKIS, 2016). 

      Os procedimentos para recobrimento radicular vêm sendo cada vez mais 

realizados na periodontia, não somente com o intuito de devolver a estética, mas 

também para redução da hipersensibilidade dentinária e cárie radicular causada por 

sua exposição radicular (ZUCCHELLI et al., 2004). Visando alta previsibilidade, 

eficiência e aceitação estética, diversas técnicas cirúrgicas têm sido propostas para o 

tratamento das retrações gengivais. Dentre as técnicas mais utilizadas, pode-se 

destacar o reposicionamento coronário (ZUCCHELLI; DE SANCTIS, 2000), a técnica 

de tunel (BLANES; ALLEN, 1999), o deslocamento lateral do retalho (ZUCCHELLI et 

al., 2004) e o reposicionamento coronário com uso de enxerto subepitelial (CAIRO et 

al., 2016b). 

O tratamento bem-sucedido de retrações gengivais múltiplas e adjacentes ainda 

representa um desafio para o clínico, considerando a necessidade de cobertura de 

uma superfície avascular mais ampla e extensa, com diferentes profundidades e 

larguras de retração ou posições dentárias (COSGAREA et al., 2016).  

Revisões sistemáticas recentes avaliaram a previsibilidade de várias técnicas 

cirúrgicas usadas para o tratamento de retrações gengivais múltiplas e adjacentes e 

indicaram que o retalho de avanço coronário modificado com e sem enxerto de tecido 

mole e o túnel avançado coronário usando enxerto de tecido mole são os métodos 

mais previsíveis para obter cobertura radicular completa em Miller Classe I e II 

(GRAZIANI et al., 2014; HOFMÄNNER et al., 2012) 
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Segundo o último consenso da Academia Americana de Periodontia (2015) o 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial  mais o retalho de avanço coronário fornecem 

os melhores resultados clínicos (CHAMBRONE; TATAKIS, 2015). Atualmente essa 

técnica é considerada um procedimento padrão ouro quando a porcentagem de 

cobertura radicular é a variável de desfecho primário (BUTI et al., 2013; CAIRO et al., 

2016b).  

      Embora os profissionais prefiram usar enxerto de tecido conjuntivo subepitelial 

para otimizar os resultados clínicos, este pode não ser aceito por muitos pacientes. 

Essa falta de aceitação é consequência da necessidade de um segundo local cirúrgico 

para a obtenção do enxerto gengival, o que aumenta o tempo cirúrgico, a morbidade 

e o desconforto (SANZ et al., 2009). Além disso, nos casos de retrações gengivais 

múltiplas, a disponibilidade do tecido doador palatino é muitas vezes insuficiente, e 

essa limitação impede o tratamento de todos os defeitos de retração em uma única 

intervenção cirúrgica (SCHLEE et al., 2014). 

  Para reduzir o desconforto do paciente, inchaço e dor, uma alternativa, que evita 

a necessidade de tecido doador palatino é o uso de matrizes de colágeno de origem 

suína (VINCENT-BUGNAS; BORIE; CHARBIT, 2017). Substitutos de tecidos moles 

xenogênicos, como as matrizes baseadas em colágeno 3D, estão atualmente em foco, 

com a intenção de evitar a morbidade pós-operatória do paciente e os riscos 

associados à enxertia de tecido autógenos (SCHMITT et al., 2016). Vários estudos 

clínicos relataram a eficácia e a previsibilidade desta matrizes de colágeno na 

cobertura de retração gengival e no ganho de tecido queratinizado (CARDAROPOLI 

et al., 2012; MCGUIRE; SCHEYER, 2010; NEVINS et al., 2011; SANZ et al., 2009; 

TONETTI et al., 2018).  

      Atualmente há disponibilidade de uma nova matriz colágena 3D (Mucoderm®; 

Botiss, Berlim, Alemanha) que tem como objetivo os mesmos propósitos clínicos que 

o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. (VINCENT-BUGNAS; BORIE; CHARBIT, 
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2017) Essa matriz apresenta uma grande porosidade associada a uma estrutura de 

colágeno formando um excelente arcabouço para penetração de vasos sanguíneos, 

promovendo uma rápida revascularização e integração tecidual o que possibilita a 

migração e o crescimento de células endoteliais. Concomitantemente foi observado 

uma rápida proliferação de diferentes tipos de células, como fibroblastos e 

queratinócitos, promovendo crescimento do tecido epitelial (KASAJ et al., 2016; 

PABST et al., 2014).  

      Um estudo histológico recente forneceu evidências de que essa matriz, em 

conjunto com derivados da matriz de esmalte, pode promover a regeneração 

periodontal nas retrações gengivais (SHIRAKATA et al., 2016). 

      Os estudos clínicos que avaliaram o uso do Mucoderm® no tratamento das 

retrações  gengivais Classe I e II de Miller na maxila usando a técnica de túnel 

avançado coronariamente modificado demonstraram uma taxa de recobrimento em 

torno de 73,2 a 84,3 % aos 12 meses de acompanhamento (COSGAREA et al., 2016; 

PIETRUSKA et al., 2019; VINCENT-BUGNAS; BORIE; CHARBIT, 2017). Em um 

estudo pré-clínico (SCHMITT et al., 2016) observaram um ganho da espessura de 

tecido queratinizado similar sem diferença estatísticas entre o uso do Mucoderm®  e 

o enxerto subepitelial após procedimentos de enxertia via tunelização intrasucular. Até 

o momento, não existe na literatura um estudo clinico testando o uso do Mucoderm® 

utilizando a técnica de retalho de avanço coronário modificado no tratamento das 

retrações gengivais múltiplas e adjacentes.    
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2. PROPOSIÇÃO 

 

      O objetivo deste ensaio clínico, randomizado, aleatório e cego, foi comparar a taxa 

de recobrimento radicular e os parâmetros clínicos periodontais de dentes com 

retrações gengivais múltiplas e adjacentes classe I de Miller que foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico de retalho de avanço coronário modificado associado a matriz 

de colágeno ou enxerto de tecido conjuntivo subepitelial.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Delineamento do estudo  

      Este foi um ensaio clinico randomizado, aleatório e cego, com desenho paralelo, 

seguindo os critérios preconizados pelas normas SPIRIT (CHAN et al., 2013). O 

objetivo foi comparar dois tipos de enxerto para o tratamento das retrações gengivais 

múltiplas e adjacentes classe I de Miller presentes na maxila:  

Grupo controle 

      Associação do retalho de avanço coronário modificado (ZUCCHELLI; DE 

SANCTIS, 2000) + enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (HARRIS, 1992), distância 

de 1 mm entre as lâminas ;  

Grupo teste  

      Associação do retalho de avanço coronário modificado (ZUCCHELLI; DE 

SANCTIS, 2000) + matriz colágena (Mucoderm®, Botiss dental, Berlim, Alemanha). 

Foram realizadas 7 fases de acordo com o protocolo do estudo: 

• Triagem inicial; 

• Preparo inicial, moldagens e medidas clinicas realizadas com guias em 

acrílico orientadores de sondagem (stent); 

• Tratamento cirúrgico; 

• Rigoroso controle de biofilme dentário; 

• Visita para os registros dos parâmetros periodontais no início, 3 meses após a 

cirurgia; 

• Avaliações da dor pós-operatória em 8h, 24hs, 15 dias e 30 dias; 
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• Avaliações estéticas realizadas pelos pacientes em 7 dias, 15 dias 30 dias e 3 

meses após a cirurgia. 

3.2.  Seleção dos participantes  

      O estudo foi conduzido no Centro de Estudos Clínicos da Universidade 

Univeritas (UNG). Ele foi realizado de acordo com os princípios éticos da 

Declaração de Helsinki de 1975, revisado em 2000. Os participantes foram 

informados dos objetivos do estudo, de seus riscos e benefícios, incluindo os tipos 

de medições clínicas. Aqueles que concordaram em participar do estudo 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e após anamnese e 

planejamento do caso, receberam a terapia cirúrgica proposta gratuitamente, 

estando de acordo com as diretrizes e normas do Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução n 466/12).  O protocolo deste estudo foi aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa da Universidade Guarulhos (número 2.290.510) (anexo A). O 

protocolo foi registrado no site http://ensaiosclinicos.gov.br. (RBR-974c9j)   

Critérios de inclusão da amostra  

      Para a participação neste estudo, os participantes deveriam preencher os 

seguintes requisitos clínicos: 

1. Idade >18 anos e <50 anos; 

2. Retrações gengivais múltiplas superiores e adjacentes ≥ 2 mm do tipo I de 

Miller (MILLER, 1985) envolvendo de 2 a 3 dentes consecutivos (pré-

molares, caninos e/ou incisivos superiores) com junção cemento-esmalte 

identificável e sem lesões cervicais não cariosas profundas (<0,5 mm), 

profundidade de sondagem < 3mm e altura de tecido queratinizado > 1mm;  

3. Queixa estética e/ou presença de hipersensibilidade dentinária ao estímulo 

com ar;  

http://ensaiosclinicos.gov.br/
http://ensaiosclinicos.gov.br/
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4. Não apresentar nenhum tipo de doença sistêmica que contraindique a 

cirurgia como por exemplo diabetes; 

5. Concordar com os procedimentos a serem realizados no estudo;  

6. Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

Critérios de exclusão da amostra  

      Os critérios de exclusão da amostra para este estudo foram:  

1. Apresentar histórico de doenças crônicas debilitantes, como hepatite, febre 

reumática, diabetes, desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças que 

contraindique a realização da cirurgia; 

2. Doenças autoimunes com manifestações orais; 

3. Utilização de anti-inflamatórios esteroidais nos três meses que antecedem ao 

estudo; 

4. Tabagismo; 

5. Dentes com interferências oclusais severas (que não forem possíveis de serem 

solucionadas com ajuste oclusal), dentes com cáries, próteses e perda óssea 

interproximal (esta será verificada por meio de uma radiografia periapical de 

rotina);  

6. Participantes grávidas e lactantes.  

 

 

3.3. Procedimentos pré-cirurgia  

 

      Todos os participantes da pesquisa receberam uma instrução de higiene bucal 

para corrigir qualquer hábito traumático de escovação de dentes que possa estar 

relacionado à etiologia da retração, pelo menos 4 semanas antes da cirurgia. Um 

procedimento de raspagem supragingival pré-cirúrgico com dispositivo de ultrassom 
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(Cavitron Select-Dentsply International Inc., Long Island City, NY, EUA) e profilaxia / 

polimento dentário foi realizado 2 semanas antes do procedimento cirúrgico 

programado. Além disso, foi realizada a remoção de fatores retentivos de biofilme tais 

como excessos de restaurações e cavidades abertas, quando julgado necessário. As 

instruções de higiene bucal foram reforçadas nas reavaliações clínicas. Como 

medicação pré-operatória, os participantes receberam 1 comprimido de 

dexametasona (4mg) 1 hora antes da cirurgia, além dos participantes receberam 

15mL de solução de digluconato de clorexidina 0,12% (Periogard® - Colgate-Palmolive 

Ind. e Com. Ltda., São Paulo- SP, Brasil) para antissepsia intrabucal e solução de 

digluconato de clorexidina 0,2% para antissepsia extrabucal.  

 

3.4. Procedimentos cirúrgicos 

      Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados por um periodontista (MF) 

treinado e qualificado. O grupo controle foi tratado com retalho de avanço coronário 

modificado mais enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, enquanto o grupo de teste 

recebeu retalho de avanço coronário + matriz colágena (Mucoderm®). Após a 

anestesia local (Articaína com epinefrina 1: 100.000, DFL, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 

uma incisão horizontal foi feita com um bisturi para desenhar um retalho de envelope 

estendendo-se até um dente a ser tratado com o propósito de melhorar o planejado 

reposicionamento coronal do tecido de retalho sobre a superfície radicular. Foi 

realizado um desenho modificado do retalho de envelope, que conectou uma área 

interdental ao defeito de retração, terminando com uma incisão intrasucular. O retalho 

do envelope foi levantado com uma abordagem parcial-total-parcial na direção 

coronal-apical. A incisão interdental oblíqua foi realizada mantendo a lâmina paralela 

ao longo eixos dos dentes, a fim de dissecar de uma maneira de espessura dividida a 

papila cirúrgica. Na porção apical à junção mucogengival foi realizada quando 

necessário um retalho de espessura parcial para a eliminação de tensões musculares. 

O retalho deve ser capaz de atingir passivamente um nível coronal à junção cemento-
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esmalte em cada único dente no local cirúrgico segundo a técnica de  ZUCCHELLI; 

DE SANCTIS, 2000. Após o preparo da área receptora, os procedimentos de enxertia 

foram realizados conforme descrito abaixo (figura 1, 2): 

      Enxerto de tecido conjuntivo subepitelial: A área de eleição para remoção do 

tecido conjuntivo foi o palato do participante da pesquisa, sendo este um procedimento 

padrão dentro dos procedimentos de recobrimento radicular. A técnica eleita foi a de 

lâmina dupla descrita por HARRIS, 1992.  

      Matriz colágena 3D: A matriz foi cortada para atingir a forma e o tamanho 

adequados para cobrir toda a superfície radicular e osso circundante. A mesma foi 

hidratada em soro fisiológico por 10 minutos conforme normas do fabricante 

(PIETRUSKA et al., 2019).  

      Em ambos grupos, os enxertos foram posicionados ao nível da junção cemento-

esmalte, e suturados com fios de sutura 6.0 (Vicryl®, Johnson & Johnson, e Skillman, 

NJ, EUA). Subsequentemente, o retalho foi posicionado coronariamente e suturada 

com sutura suspensória com fio de nylon 5.0 de modo a cobrir completamente os 

enxertos. Com o objetivo de evitar sintomatologia dolorosa, os participantes 

receberam analgésico (Paracetamol 750mg, 1 comprimido a cada 6 horas ou Dipirona 

Sódica 500 mg, 1 comprimido a cada 4 horas) por 72 horas. Os mesmos receberam 

um bochecho de clorexidina a 0,12% (15ml da solução não-diluída, de 12 em 12 horas, 

por 1 minuto) durante 14 dias para evitar infecção da área operada. Quatorze dias 

após o tratamento cirúrgico os pacientes foram chamados de volta para remover a 

sutura e para controlar a placa na área tratada cirurgicamente. Após quatorze dias (28 

dias pós-cirurgia) outra instrução de limpeza mecânica dos dentes foi realizada. 
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Figura 1. Aspecto inicial das retrações gengivais. B- Posicionamento da matriz de 

colágeno na altura da junção cemento-esmalte. C- Retalho avançado coronário 

posicionado 2 mm acima da junção cemento-esmalte. D- Pós-operatório em 3 meses.    
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Figura 2.  Aspecto inicial das retrações gengivais. B- Posicionamento do enxerto de 

tecido conjuntivo subepitelial na altura da junção cemento-esmalte. C- Retalho 

avançado coronário posicionado 2 mm acima da junção cemento-esmalte. D- Pós-

operatório em 3 meses.    
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3.5. Desfechos  

3.5.1. Desfechos clínicos relacionados ao dente 

 

      Todas as medidas foram realizadas por um único avaliador cego (J.M.M) no início 

do estudo e 3 meses após a cirurgia. As mensurações foram realizadas nas faces 

vestibulares dos dentes envolvidos utilizando-se uma sonda periodontal milimetrada 

tipo Carolina do Norte (PCPUNC 15® Hu Friedy, Chicago, IL, EUA) com auxílio de 

guias em acrílico orientadores de sondagem (stent) afim de permitir medições 

sucessivas na mesma posição (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Medições dos parâmetros clínicos periodontais com auxílio de guias em 

acrílicos orientadores de sondagem (stent) a fim de permitir medições sucessivas na 

mesma posição.    

 

3.5.2. Desfecho clínico primário  

      Alteração na altura da retração gengival (ARG): Diferença da medida da retração 

entre o início do estudo e aos 3 meses pós-operatório, sendo que a retração gengival 
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foi medida a partir da junção cemento-esmalte até o ponto mais apical da margem 

gengival. 

3.5.3. Desfechos clínicos secundários  

• Índice de placa bacteriana (IP): A avaliação foi de acordo com o Índice 

de AINAMO; BAY (1975), avaliação dicotômica de presença (score 1) ou 

ausência (score 0) de placa bacteriana supragengival visível.   

• Sangramento à sondagem (SS): O sangramento após sondagem até a 

base do sulco gengival é verificado com a utilização da sonda 

milimetrada. O mesmo é um registro dicotômico onde (1) é o grau que 

representa presença de sangramento visível em 15 segundos após 

sondagem e (0) em ausência de sangramento após esse período 

(MÜHLEMANN; SON, 1971).  

• Profundidade de sondagem (PS): Utilizando sonda milimetrada de 15 

mm (Carolina do Norte) para obtenção deste parâmetro, as medidas 

foram tomadas em 6 sítios de cada unidade dentária envolvida no estudo 

nas regiões disto-vestibular, vestibular, mesio-vestibular, disto-lingual, 

lingual e mesio-lingual. Essa medida corresponde à distância da margem 

ao fundo da bolsa ou sulco gengival.  

• Nível de inserção clínico (NIC): distância, em milímetros entre a junção 

cemento-esmalte e a porção mais apical sondável do sulco gengival.   

• Largura do tecido queratinizado (LTQ): Com o auxílio de uma solução a 

base de iodo (Solução de Schiller) foi evidenciada a quantidade de tecido 

queratinizado do paciente. Esta solução penetra na região da mucosa 

alveolar, devido sua alta permeabilidade, resultando em uma coloração 

amarronzada. A gengiva queratinizada apresenta-se mais resistente a 

penetração do iodo (MARTINS et al., 2004) sofrendo uma coloração 

menor do que a mucosa alveolar. A altura de tecido queratinizado 
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(corado pela solução de Schiller) foi medida com uma sonda milimetrada 

Carolina do Norte desde a margem gengival até a mucosa alveolar. Os 

pacientes foram previamente questionados com relação a alguma 

reação alérgica prévia com o iodo. 

• Largura da retração (LR): Distância horizontal da borda mesial à borda 

distal da retração gengival, tangente à junção cemento-esmalte.    

• Largura da papila (LP): Distância da linha horizontal imaginária que 

conecta a junção cemento-esmalte do dente avaliado à junção cemento-

esmalte ou margem gengival do dente adjacente. Esta medida foi 

realizada separadamente tanto para a papila mesial quanto para a papila 

distal dos dentes incluído no estudo (SALETTA et al., 2001). Medida 

realizada apenas no início; 

• Altura da papila (AP): Distância da ponta da papila até a linha horizontal 

imaginária que conecta a junção cemento-esmalte do dente incluído no 

estudo à junção cemento-esmalte ou a margem gengival do dente 

adjacente. Esta medida foi realizada separadamente tanto para a papila 

mesial quanto para a papila distal dos dentes incluídos no estudo 

(SALETTA et al., 2001). Medida realizada apenas no início. 

      Os parâmetros espessura do tecido queratinizado e altura da crista óssea alveolar 

foram realizados durante o procedimento cirúrgico. 

• Espessura do tecido queratinizado (ETQ): Este parâmetro foi avaliado 

utilizando um espaçador digital endodôntico e cursores de borracha. O 

espaçador foi inserido na metade da altura vertical do tecido 

queratinizado até o tecido ósseo de forma que os cursores (stops) de 

borracha encostem na parede gengival. Esta distância, que se refere à 

espessura tecidual, foi verificada em milímetros por meio de um 

paquímetro digital (CORTELLINI et al., 2009).  
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• Altura da crista óssea alveolar (COA): medida a partir da junção 

cemento-esmalte até o ponto mais apical da crista óssea alveolar por 

meio de uma sonda periodontal milimetrada tipo Carolina do Norte.  

 

3.5.4. Desfechos clínicos secundários relacionados ao paciente  

 

• Estética: Determinada pela avaliação subjetiva do paciente e registrada 

em escala analógica visual de 10cm (MCGUIRE; SCHEYER, 2010) 

(anexo B). 

• Dor pós-operatório: Determinada pela avaliação subjetiva do paciente e 

registrada em uma escala analógica visual de 10cm (TONETTI et al., 

2018) ( Anexo C). 

• Hipersensibilidade dentinária (HD): medida subjetiva determinada pelo 

paciente em escala analógica visual de 10cm, após a aplicação de um 

estímulo (jato de ar comprimido) na face vestibular dos dentes incluídos 

no estudo durante 1 segundo, a uma distância aproximada de 1 cm, com 

o uso de isolamento relativo (GERNHARDT, 2013) (Anexo D). 

 

3.6. Tamanho da amostra  

      Para cálculo do tamanho da amostra, considerou-se uma diferença de 0,7 mm 

entre os grupos para a taxa de recobrimento. Assumindo um desvio padrão de 0,9mm 

(Tonetti et al. 2018), um poder de 80% e um alfa de 5% serão necessários 14 

indivíduos por grupo.  
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3.7. Randomização e sigilo da informação  

 

      Uma vez que todos os participantes de pesquisa apresentavam retrações 

gengivais múltiplas e adjacentes superiores, os indivíduos foram distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos de tratamento, grupo controle retalho de avanço 

coronário modificado mais enxerto de tecido conjuntivo subepitelial ou grupo teste 

retalho de avanço coronário modificado mais matriz de colágeno (Mucoderm®). Todos 

os participantes incluídos foram alocados aleatoriamente através de uma tabela de 

randomização geradas por computador que foi preparado por um investigador (J.G), 

sem envolvimento clínico no ensaio. A ocultação da alocação foi obtida usando um 

envelope opaco fechado e codificado contendo o tratamento ao indivíduo. Após 

anestesia local e elevação do retalho o envelope correspondente ao paciente foi 

aberto e o tratamento atribuído foi realizado. O examinador permaneceu “cego” para 

a atribuição do tratamento (ZUCCHELLI; DE SANCTIS, 2000). 

 

 

3.8. Análise estatística 

 

      A análise foi realizada para testar a hipótese de que retalho de avanço coronário 

modificado combinado com a matriz colágena (mucoderm®) resultaria em desfechos 

semelhantes quando comparado com retalho de avanço coronário modificado 

combinado com o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Os dados descritivos 

foram expressos em média ± desvio padrão. As diferenças significativas para os 

parâmetros clínicos e para a média da escala analógica visual para os parâmetros 

relacionados aos pacientes entre os grupos no início do estudo e aos 3 meses pós-

operatório foram testadas por meio do teste Mann-Whitney. As diferenças 

significativas para os parâmetros clínicos ao longo do período experimental foram 

testadas por meio do teste Wilcoxon. Os dados das alterações entre os tempos 
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experimentais para os parâmetros clínicos foram testadas utilizando o teste Mann-

Whiteney. Todos os testes foram realizados utilizando o software SAS 9.2 (Instituto 

SAS, Cary, NC, EUA) a um nível de significância de 5%. 
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4. RESULTADOS  

      Vinte cinco participantes, sendo 14 mulheres (56%) e 11 homens (44%), com 

queixa de sensibilidade dentinária ou estética foram selecionados para este estudo. 

Os pacientes foram encaminhados ao centro de estudos clínicos da Universidade 

Universitas (UNG) no período entre Maio de 2017 à Junho de 2018 e o fluxograma do 

estudo está apresentado na Figura 4.  Todos os participantes incluídos completaram 

o estudo e compareceram a todas as consultas de retorno. Após a fase inicial de 

motivação e higiene bucal (no início), bem como nas avaliações pós-tratamento (3 

meses), todos os participantes apresentaram índice de placa (≤20%) e índice de 

sangramento à sondagem (≤20%) na boca toda, sem diferença estatística entre os 

grupos e aos 3 meses, indicando um bom nível de controle de placa supragengival 

durante todo o estudo (Dados não apresentados). 
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Figura 4. Fluxograma do estudo  

      Os dados demográficos e a distribuição dos dentes tratados durante o estudo 

estão descritos na Tabela 1. A média de idade dos participantes foi de 37,6 ± 6,3 anos 

(23 - 47 anos), sendo que o grupo controle apresentou uma média de 37,8 ± 7,0 anos 

e o grupo teste 37,5 ± 5,3 anos (p>0,05).  Um total de 79 dentes com retração gengival 

foram tratados em um total de 25 pacientes (45 dentes no grupo controle e 34 dentes 

no grupo teste). No grupo controle o tratamento foi realizado em 4 incisivos centrais 

(8,8%), 5 incisivos laterais (11,11%), 11 caninos (24,44%), 12 primeiros pré-molares 

(26,66%), 9 segundos pré-molares (20%), 3 primeiros molares (6,66%), 1 segundo 

molar (2,22%). No grupo teste, 2 incisivos centrais (5,89%), 4 incisivos laterais 

(11,76%), 10 caninos (29,41%), 9 primeiros pré-molares (26,47%),5 segundos pré-

molares (14,71%), 4 primeiros molares (11,76%), 0 segundos molar (0%). As 
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características dos participantes e a localização dos defeitos tratados são 

apresentados na Tabela 1.  

 Tabela 1.- Dados demográficos e distribuição dos dentes tratados no início do 

estudo.  

 Grupo Controle (n= 13) Grupo Teste (n=12) 

Gênero (F/M) 7/6 6/6 

Idade (anos)               37,8±7,0                                 37,5±5,3 
 

  

Dentes 

Incisivo central 

Incisivo lateral 

Caninos 

Primeiro pré-molar 

Segundo pré-molar 

Primeiro molar 

Segundo Molar 

4 (8,8%) 

5 (11,11%) 

11 (24,44%) 

12 (26,66%) 

9 (20%) 

3 (6,66%) 

1 (2,22%) 

2 (5,89%) 

4 (11,76%) 

10 (29,41%) 

9 (26,47%) 

5 (14,71%) 

4 (11,76%) 

0 (0%) 

 

      Os dados sobre o desfecho primário deste estudo e o percentual de recobrimento 

completo obtido aos 3 meses pós-cirurgia estão apresentados na Tabela 2. Em 

relação à média da alteração das retrações gengivais aos 3 meses apresentou 

diferenças significativas entre os grupos, sendo que o grupo controle apresentou uma 

alteração de 2,20 ± 1,29 mm e o grupo teste de 1,85 ± 1,20 mm (p<0,05). Em relação 
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ao percentual de recobrimento completo, o grupo controle obteve 70% (n=31) e o 

grupo teste 59% (n=20) de recobrimento total (p>0,05). 

 Tabela 2.- Média (± desvio padrão) da altura da recessão gengival (ARG) no início do 

estudo e aos 3 meses pós-cirurgia e a média (± desvio padrão) da alteração (∆) da 

altura da recessão e o percentual de recobrimento radicular aos 3 meses pós-cirurgia 

em ambos os grupos experimentais. 

 Grupo Controle Grupo Teste Valor p 

ARG    

Início 2,97 ± 1,373a 2,44 ± 1,07a  0,088 

3 meses 0,77 ± 0,927b 0,69 ± 0,80b *0,736 

 0-3meses ∆ 

ARG 
   

3 meses 2,20 ± 1,29 1,85 ± 1,20 *0,043 

 (%)    

3 meses 83,85 ± 21,87 72,72 ± 35,71 *0,383 

As diferenças significantes entre o início e 3 meses pós-cirurgia foram testadas pelo teste Wilcoxon (letras minúsculas 

indicam as diferenças existentes entre os tempos experimentais p<0,05) (*). As diferenças estatísticas entre os grupos 

nos tempos experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny (*). ARG, altura da retração gengival 

 

      Os dados clínicos no início do estudo e aos 3 meses pós-cirurgia estão 

apresentados na Tabela 3. Ao início do estudo, não foram encontradas diferenças 

estatística nas variáveis relacionadas aos dentes (índice de placa, sangramento à 

sondagem, profundidade de sondagem, altura da retração gengival, largura da 

retração, largura da papila, altura da papila, largura do tecido queratinizado, espessura 

do tecido queratinizado, hipersensibilidade dentinária e altura da crista óssea alveolar) 

quando comparadas entre os grupos no início. A altura média da retração gengival no 

início do estudo no grupo controle foi de 2,97 ± 1,37 mm e para o grupo teste foi de 

2,44 ± 1,07 mm (p>0,05). Em relação a escala de hipersensibilidade dentinária, o 
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grupo controle apresentou uma escala visual analógica de 5,84 ± 2,96 enquanto o 

grupo teste de 6,54 ± 2,45. Em relação aos dados de 3 meses pós-cirurgia; foram 

observadas diferenças estatísticas para a média da profundidade de sondagem, onde 

o grupo controle apresentou uma média estatisticamente superior 2,28 ± 0,72mm 

quando comparado ao grupo teste 1,94 ± 0,64 mm; (p<0,05). Também foi observado 

uma diferença estatística entre os grupos para a média da largura da retração gengival 

aos 3 meses pós-terapia grupo controle 1,84 ± 2,12 versus grupo teste 3,05 ± 2,26; 

(p<0,05). Quanto as dimensões do tecido queratinizado, ambos os grupos tratados 

apresentaram aumento significativo na média da largura do tecido queratinizado em 3 

meses do estudo comparados aos valores do início do estudo (p < 0,05). No grupo 

controle a média da largura do tecido queratinizado foi 3,02 ± 0,89 mm (início) e 3,51 

± 1,21 mm (3 meses). Os valores correspondentes ao grupo teste foram de 2,76 ± 

0,74 mm (início) e 3,35 ± 0,95 mm aos 3 meses. Não houve diferença estatística na 

média da largura do tecido queratinizado entre os grupos no período de 3 meses (p = 

0,12). Em relação às dimensões da espessura do tecido queratinizado, ambos os 

grupos tratados apresentam aumento significativo na média da espessura do tecido 

queratinizado em 3 meses do estudo comparados aos valores do início do estudo (p 

< 0,05). No grupo controle a média da espessura do tecido queratinizado foi 1,06 ± 

0,43 mm (inicio) e 1,66 ± 0,43 mm (3 meses). Os valores correspondentes ao grupo 

teste foram de 1,16 ± 0,33 mm no início e 1,57 ± 0,43 mm aos 3 meses pós-cirurgia. 

Não houve diferença estatística na média da espessura do tecido queratinizado entre 

os grupos no período de 3 meses (p = 0,250). Quando comparado as alterações dos 

dados ao longo do período experimental, ambos os grupos mostraram alterações 

estatisticamente significante em todos os parâmetros clínicos (p < 0,05), com exceção 

da profundidade de sondagem no grupo teste. 
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Tabela 3.- Média (± desvio padrão) das variáveis clinicas no início do estudo e aos 3 

meses pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais. 

Variável Tempo Grupo Controle Grupo Teste Valor p 

IP Início 0,00 ± 0.00a 0,00 ± 0,00a >0,05 

 3 meses 0,00 ± 0,00b 0,05 ± 0,23b >0,05 

SS Início 0,00 ± 0,00a 0,000 ± 0,00a >0,05 

 3 meses 0,00 ± 0,00b 0,059 ± 0,23b >0,05 

PS Início 1,77 ± 0,47a 1,64 ± 0,48a >0,05 

 3 meses 2,28 ± 0,72b 1,94 ± 0,64b *0,021 

NIC Início 4,75 ± 1,43a 4,00 ± 0,95a *0,0092 

 3 meses 3,06 ± 1,26b 3,05 ± 1,07b >0,05 

LR Início 4,44 ± 1.30a 4,23 ± 1,32a >0,05 

 3 meses 1,84 ± 2,12b 3,05 ± 2,26b *0,034 

LTQ Início 3,02 ± 0,89a 2,76 ± 0,74a >0,05 

 3 meses 3,51 ± 1,21b 3,35 ± 0,95b >0,05 

ETQ Início 1,06 ± 0,43a 1,16 ± 0,33a >0,05 

 3 meses 1,66 ± 0,43b 1,57 ± 0,43b >0,05 

COA Início 5,33 ± 1,73 5,41 ± 1,33 >0,05 

LP Início 3,42 ± 0,73 3,51 ± 0,63 >0,05 

AP Início 3,88 ± 0,63 3,63 ± 0,60 >0,05 

As diferenças significantes entre o início e 3 meses pós-cirurgia foram testadas pelo teste Wilcoxon (letras minúsculas indicam 

as diferenças existentes entre os tempos experimentais p<0,05) (*). As diferenças estatísticas entre os grupos nos tempos 

experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny. IP, índice de placa bacteriana; SS, sangramento à sondagem; PS, 

profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; LR, largura da retração; LTQ, largura do tecido queratinizado; ETQ, 

espessura do tecido queratinizado; COA, altura da crista óssea alveolar; LP, largura da papila; AP, altura da papila.      
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      As alterações para os parâmetros clínicos entre o início do estudo e 3 meses pós-

tratamento estão apresentado na tabela 4. Neste contexto, o grupo controle 

apresentou um ganho de inserção clínica superior quando comparado ao grupo teste 

(1,69 ± 1,44 mm versus 0,94 ± 1,10; p<0,05), na largura da retração também foi 

observada diferença estatística (p<0,05). Não foram observadas nenhuma outra 

diferença estatística entre os grupos nas alterações clinicas entre os tempos 

experimentais. Vale destacar que ambos os grupos obtiveram valores similares para 

o ganho de largura tecidual aos 3 meses pós-terapia, sendo este ganho de 0,49 ± 1,18 

mm no grupo controle e 0,59 ± 0,96 mm no grupo teste, sem diferença estatística entre 

os grupos (p>0,05). 

Tabela.-4 Média (± desvio padrão) das diferenças das variáveis clinicas no início do 

estudo e aos 3 meses pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais 

 Grupo Controle 

(n=13)  

Grupo Teste 

(n=12)  

Valor p 

PS 0,51 ± 0,79 0,29 ± 0,72   0,183 

NIC 1,69 ± 1,44 0,94 ± 1,10            *0,014 

LR 2,60 ± 1,94 1,18 ± 1,96   *0,001 

LTQ 0,49 ± 1,18 0,59 ± 0,96    0,092 

ETQ 0,60 ± 0,43 0,41 ± 0,33    0,091 

RRC 70% 59%    0,075 

As diferenças significantes entre o início e 3 meses pós-cirurgia foram testadas pelo teste Wilcoxon (letras minúsculas indicam 

as diferenças existentes entre os tempos experimentais p<0,05) (*). As diferenças estatísticas entre os grupos nos tempos 

experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny. PS, profundidade de sondagem; NIC, nível de inserção clínica; LR, 

largura da retração; LTQ, largura do tecido queratinizado; ETQ, espessura do tecido queratinizado; RRC, recobrimento radicular 

completo. 
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      A tabela 5 apresenta os dados em relação aos dados de hipersensibilidade 

dentinária. Ambos os grupos apresentavam uma hipersensibilidade moderada no 

início do estudo, variando de 5,84 ± 2,96 no grupo controle e 6,54 ± 2,45 no grupo 

teste (p>0,05). Ambos os tratamentos foram efetivos em reduzir significantemente a 

hipersensibilidade dentinária, sendo essa redução bem evidente e ambos os grupos 

(2,00 ± 1,80 versus 2,50 ± 1,81 p>0,05).  

Tabela 5.- Média (± desvio padrão) da hipersensibilidade no início do estudo e aos 3 

meses pós-cirurgia em ambos os grupos experimentais  

 Grupo Controle Grupo Teste Valor p 

Início 5,84 ± 2,96a 6,54 ± 2,45a 0,438  

3 meses 2,00 ± 1,80b 2,50 ± 1,81b 0,380  

As diferenças significantes entre o início e 3 meses pós-cirurgia foram testadas pelo teste Wilcoxon (letras minúsculas indicam 

as diferenças existentes entre os tempos experimentais p<0,05) (*). As diferenças estatísticas entre os grupos nos tempos 

experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny. 

 

      A tabela 6 apresenta os dados pela escala analógica visual na dor pós-operatória 

em diferentes tempos de acompanhamento em ambos os grupos experimentais. 

Ambos os procedimentos geraram escores de dor para os pacientes em 8h, 24hs e 7 

dias pós-cirurgia. No entanto, só houve um aumento significativo na dor pós-operatória 

para o grupo controle comparado ao grupo teste no período de 8 horas (p = 0,041). A 

partir de 24hs não foi possível observar diferença significativa entre os grupos, mas 

sempre houve uma tendência numérica maior para o grupo controle. Os resultados de 

satisfação estética do paciente mediante a escala analógica visual demostraram 

melhora para ambos os grupos após 3 meses. Quando avaliada a estética do paciente 

neste período, a média foi de 7,61 para o grupo controle e de 7,50 para o grupo teste, 

sem diferença estatística entre os grupos (p > 0,05) (Tabela 7).    
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Tabela 6.- Média da dor pós-operatório em 8h,24, 7, 14 e 30 dias pós-cirurgia em 

ambos os grupos. 

Tempo 8 horas 24 horas 7 dias 14 dias 30 dias Valor p 

Controle 2,61 a 1,46 a 0,61 b 0 c 0 c <0,05 

Teste 1,75 a  0,91 b 0,5 b 0 c 0 c <0,05 

Valor p *0,041 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05  

As diferenças significantes entre os tempos experimentais foram testadas pelo teste Friedmann ** e teste Dunn (letras minúsculas 

indicam as diferenças existentes entre os tempos experimentais p<0,05) (*). As diferenças estatísticas entre os grupos nos 

tempos experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny. 

 

Tabela 7.- Média da Percepção Estética VAS (Paciente) em 7, 14, 30 e 90 dias pós-cirurgia 

em ambos os grupos  

Tempo 7 dias 14 dias 30 dias 90 dias Valor p 

Controle 7 8,15 7,92 7,61 >0,05 

Teste 7,08 7,75 7,5 7,5 >0,05 

Valor p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05  

  As diferenças significantes entre os tempos experimentais foram testadas pelo teste Friedmann **(p<0,05) (*). As diferenças 

estatísticas entre os grupos nos tempos experimentais foram testadas pelo teste Mann-Whiteny. 

 

      Alguns parâmetros relacionados ao momento do procedimento cirúrgico estão 

apresentados na tabela 8. A média do tempo cirúrgico foi significativamente superior 

para o grupo controle quando comparado ao grupo teste, sendo o tempo de 49,86 ± 

15,63 minutos para o grupo controle e de 36,04 ± 8,16 minutos para o grupo teste (p 

= 0,004).   Com relação ao número de anestésicos utilizados durante o procedimento 
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cirúrgico, o grupo controle utilizou em média 2,73 ± 1,03 tubetes por procedimento, 

enquanto o grupo teste utilizou em média 1,25 ± 0,44 tubetes (p ≤ 0,001). Com relação 

ao número de laminas de bisturi utilizadas durante o procedimento cirúrgico, o grupo 

controle utilizou em média 3,85 ± 1,07 laminas por procedimento, enquanto que o 

grupo teste utilizou em média 2,51 ± 0,67 laminas (p ≤ 0,001). 

Tabela 8.- Média (± desvio padrão) do tempo cirúrgico, quantidade de tubetes e 

laminas no momento cirúrgico em ambos os grupos experimentais.    

 

Variáveis Grupo Controle 

(n=13)  

Grupo Teste 

(n=12)    

Valor p  

Tempo Cirúrgico 

(minutos) 

49,86 ± 15,63 36,04 ± 8,16 *0.000 

Quantidade de 

Anestésicos 

(tubetes) 

2,73 ± 1,03 1,25 ± 0,44  *0,000 

Quantidade de 

Lâminas 

3,85 ± 1,07 2,51 ± 0,67  *0,00  

As diferenças estatísticas entre os grupos foram testadas pelo teste Mann-Whiteny (*) 

 

      Em relação as complicações pós-operatórias, no grupo teste no período de 7 dias 

foi observada em dois casos uma inflamação anormal da área receptora, mas sem 

exposição da membrana. O sangramento abundante ou hemorragias na área doadora 

palatina não foram observados em nenhum dos pacientes do grupo controle após a 

cirurgia. 
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5. DISCUSSÃO 

      Os resultados deste ensaio clínico randomizado são dados parciais e demostraram 

que ambos os tratamentos foram eficazes na diminuição da altura das retrações 

gengivais no período de 3 meses pós-tratamento, entretanto estas alterações foram 

estatisticamente superiores para o grupo que associou o enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial ao deslocamento coronário do retalho. Aos 3 meses pós-tratamento o grupo 

controle reduziu em média 2,20 ± 1,29 mm da retração gengival enquanto o grupo teste 

reduziu 1,85 ± 1,20 mm, sendo a diferença entre os grupos de aproximadamente 0,35 

mm (p<0,05). Desta forma, nossos dados estão de acordo com os resultados 

alcançados por um estudo multicêntrico realizado por Tonetti et al. (2018) que 

comparou o uso de outra matriz colágena (Mucograft®) e o enxerto subepitelial no 

tratamento das retrações múltiplas aos 12 meses pós cirurgia. Corroborando com nosso 

estudo, os autores observaram melhores resultados para o grupo que utilizou o enxerto 

de tecido conjuntivo subepitelial e a diferença entre os grupos para a alteração na altura 

da retração  gengival foi de aproximadamente 0,44mm. Este dado também é 

corroborado por outro estudo que utilizou matriz colágena no tratamento das retrações  

gengivais (PIETRUSKA et al., 2019).  

      A altura média da retração gengival remanescente foi de 0,77 ± 0,92 mm para o 

grupo controle e 0,69 ± 0,80 mm para o grupo teste aos 3 meses. Estes resultados são 

semelhantes aos apresentados por VINCENT-BUGNAS; BORIE; CHARBIT (2017) que 

utilizando a técnica de túnel modificado avançado coronalmente em associação com 

Mucoderm®  obteve uma altura média final de retração de 0,64 ± 0,25 mm em 12 

meses. Por outro lado, os resultados apresentados por PIETRUSKA et al. (2019) 

demonstraram resultados diferentes, sendo que a média da altura da retração  gengival 
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para o grupo teste foi de 0,95 ± 0,79 e do grupo controle foi de 0,40 ± 0,69 aos 12 

meses pós-cirurgia. Estas diferenças podem estar relacionadas às diferentes técnicas 

cirúrgicas selecionadas nos diferentes estudos, além da diferença no período de 

acompanhamento.  

      O presente estudo obteve um percentual de recobrimento radicular de 83,8% para 

o grupo controle e 72,7% no grupo teste. Os dados relacionados ao grupo controle 

corroboram com dados prévios na literatura onde diferentes estudos obtiveram um 

percentual de recobrimento variando de 85,4% a 90,1% (AROCA et al., 2013; 

FRANCETTI et al., 2018). Por outro lado, nossos resultados referentes ao uso do 

Mucoderm®  são um pouco superiores aos observados por Tonetti et al. (2018), onde 

os autores observaram uma média de redução da retração de aproximadamente 50% 

para o grupo que recebeu a matriz colágena (Mucograft®) e também diferentes aos 

estudos de COSGAREA et al., (2016) e PIETRUSKA et al., (2019) onde as medias do 

percentual de recubrimiento radicular para os grupos matriz colágena (Mucoderm®) 

foram de 53,2% e 61,5% respetivamente. Isto pode ser relacionado ao critério de 

seleção das retrações a serem tratadas, pois, tanto o estudo de COSGAREA et al., 

(2016) como o de PIETRUSKA et al., (2019) ambos trataram dentes inferiores em 

quanto o nosso estudo apenas tratou retração em dentes superiores. A literatura já 

demonstrou menor efetividade no percentual de recobrimento radicular em áreas 

inferiores quando comparadas a arcada superior (AROCA et al., 2018). Neste contexto, 

COSGAREA et al., (2016) realizaram uma análise de casos utilizando a técnica de 

tunelização associada ao uso da matriz colágena (Mucoderm®) e observaram um 

percentual de recobrimento radicular diferente entre elementos superiores e inferiores, 

sendo que na maxila o percentual foi de 84,6 % e na arcada inferior foi de 61,5%.  

      Quando considerada a porcentagem de sítios com recobrimento radicular completo 

no período de 3 meses, não foi observado diferença estatísticas entre os grupos. O 

recobrimento radicular completo dos sítios tratados no grupo controle foi de 70% e de 

59% no grupo teste. Nossos dados foram superiores aos dados apresentados nos 
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estudos de COSGAREA et al., (2016) e PIETRUSKA et al., (2019) onde o recobrimento 

radicular completo para os grupos que utilizaram a matriz colágena (Mucoderm®) foi 

de 20% e 40,7% respetivamente. Vários fatores podem influenciar na média do 

percentual recobrimento radicular completo, tais como, a técnica cirúrgica, fatores 

anatômicos,  altura da retração gengival no início do estudo, tipo de enxerto utilizado,  

tempo de acompanhamento e experiência do operador (GRAZIANI et al., 2014). Por 

outro lado, os dados relacionados ao grupo controle corroboram com dados prévios na 

literatura onde diferentes estudos obtiveram um percentual de recobrimento radicular 

completo variando de 70 a 83% (CAIRO et al., 2016a; FRANCETTI et al., 2018; 

TONETTI et al., 2018).    

      No presente estudo, ambos os grupos produziram aumento significativo na 

quantidade de tecido queratinizado aos 3 meses pós-cirurgia quando comparados ao 

início do estudo (p<0,05). Esses dados estão de acordo com o estudos prévios 

(COSGAREA et al. 2016; PIETRUSKA et al., 2019). Em nosso estudo o ganho médio 

da largura de tecido queratinizado aos 3 meses  pós-cirurgia no grupo controle foi de 

0,49 ± 1,18 mm e no grupo teste de 0,59 ± 0,96 mm sem diferença entre os grupos 

(p> 0,05).  PIETRUSKA et al., (2019) descreveram um ganho médio de tecido 

queratinizado de 0,52 ± 0,65 mm quando a matriz colágena (Mucoderm®) foi utilizada 

em procedimentos de recobrimento radicular. Entretanto, maior tempo de 

acompanhamento será necessário para avaliar o real ganho de tecido queratinizado 

para ambos os procedimentos, uma vez que segundo ZUCCHELLI et al., (2009)  Após 

a estabilidade da margem gengival, o aumento da largura do tecido queratinizado 

pode ocorrer devido  à tendência do deslocamento apical da linha mucogengival na 

tentativa de restabelecer sua posição original determinada geneticamente, visto após 

1 ano de acompanhamento pós-cirúrgico.   

      Ambos tratamentos apresentaram redução significante na hipersensibilidade 

dentinaria relatada pelos pacientes aos 3 meses pós-cirurgia quando comparada ao 

início do estudo. Apesar da diferença entre os grupos não ter sido significativa, a 
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diminuição do score da hipersensibilidade dentinaria no grupo controle foi de 3,84 ± 

2,61 comparada a 4,09 ± 1,91 de redução no grupo teste. No entanto, alguns pacientes 

ainda apresentaram queixa de hipersensibilidade dentinaria após a cirurgia, apesar dos 

níveis de dor estarem mais baixos em comparação aos valores do início do estudo. 

Resultados similares também foram encontrados por CLAUSER et al., (2003) que 

relacionaram a redução total da hipersensibilidade dentinaria com o recobrimento 

radicular completo do defeito. TONETTI et al., (2018) também observaram uma 

diminuição nos índices de hipersensibilidade dentinaria após o uso de matrizes 

colágenas no tratamento das retrações gengivais.  

      O tempo cirúrgico foi maior para o grupo controle comparado ao grupo teste, 

apresentando diferença estatística. No grupo controle, o tempo cirúrgico foi de 49,8 ± 

15,6 minutos e no grupo teste de 36,0 ± 8,1 minutos. Estes resultados estão de acordo 

com estudos prévios  (MCGUIRE; SCHEYER, 2010). Mcguire et al. (2010) relataram 

a redução do tempo de cirurgia em um terço para técnicas de recobrimento radicular 

que associam matrizes colágenas quando comparado a enxertos autógenos. 

TONETTI et al., (2018) demonstraram que os procedimentos de recobrimento 

radicular que utilizam enxertos autógenos necessitam em média de 16 minutos a mais 

quando comparados aos enxertos de matrizes colágenas.  A provável razão é a 

necessidade de uma área cirúrgica doadora de tecido conjuntivo no grupo controle. 

Os benefícios adicionais da redução do tempo cirúrgico podem estar relacionados à 

diminuição da dor e melhor qualidade de vida ao paciente, o que colocam a 

associação retalho de avanço coronário mais matrizes de colágeno como alternativa 

viável no tratamento das retrações gengivais múltiplas (MCGUIRE; SCHEYER, 2010). 

      Os resultados clínicos deste estudo foram complementados pela avaliação da dor 

pós-operatório e estética pelo paciente. Durante o 10th European Workshop of 

Periodontology descreveram que dados das avaliações do próprio paciente frente aos 

procedimentos de recobrimento radicular deveriam ser em algum momento a variável 

de interesse primária para estes estudos clínicos. (TONETTI; JEPSEN; WORKING 
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GROUP 2 OF THE EUROPEAN WORKSHOP ON PERIODONTOLOGY, 2014)  

Assim, neste contexto ambas as técnicas cirúrgicas estimularam dor pós-operatória 

para os pacientes em 8h, 24hs e 14 dias após o procedimento cirúrgico, no entanto a 

dor sempre foi maior no grupo controle. Importante salientar que no tempo de 8hs o 

grupo controle estimulou maior escala de dor quando comparado ao grupo teste.  A 

partir de 14 dias nenhum dos grupos apresentou dor, sendo estes dados de acordo 

com os dados apresentados por  TONETTI et al., (2018) que descreveram maior dor 

pós-operatória nos pacientes tratados com retalho de avanço coronário mais enxerto 

de tecido conjuntivo do que os pacientes tratados com retalho de avanço coronário 

mais matrizes colágena.   

      Em nosso estudo, as duas técnicas cirúrgicas melhoraram a avaliação estética 

pelo paciente no período de 3 meses pós-cirurgia, sem diferença estatística entre os 

grupos. Estes resultados são similares aos descritos por MCGUIRE & SCHEYER, 

(2010) onde após 1 ano de tratamento das retrações gengivais pela técnica de retalho 

de avanço coronário associado ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial ou a matriz 

colágena não tiveram diferença entre os grupos na avaliação estética . A provável 

razão para o sucesso estético pode ser explicada devido a porcentagem de 

recobrimento radicular em ambos os grupos, a ausência de incisões relaxantes e a 

espessura uniforme do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (1mm) removido pela 

técnica de lamina dupla de (HARRIS, 1992). 

      Este estudo clínico comparou uma nova matriz colágena (Mucoderm®) versus o 

enxerto de tecido conjuntivo subepitelial em retrações gengivais múltiplas e 

adjacentes, dentre das limitações deste estudo podemos observar o pequeno 

tamanho amostral (n=25) o que poderia levar a um viés no resultado final. Outra 

limitação é o pouco tempo de acompanhamento (3 meses). No tratamento das 

retrações gengivais no período de três meses para 6 meses ou 1 ano nos vamos a ter 

mudanças clinicas importantes em alguns parâmetros como espessura do tecido 

queratinizado e largura do tecido queratinizado (ZUCCHELLI et al., 2009). Todos os 
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estudos disponíveis na literatura apresentam pequenas mudanças em todos os 

parâmetros avaliados nesses intervalos de tempo. Por tanto, é necessário um maior 

tempo de acompanhamento para confirmar nossos resultados clínicos.  
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6. CONCLUSÃO 

      A associação do retalho de avanço coronário modificado associado a matriz 

colágena (Mucoderm®) apresentam resultados clínicos inferiores aos obtidos como 

enxerto autógeno no tratamento das retrações gengivais múltiplas e adjacentes da 

maxila, no que se refere a alteração na altura da retração gengival. Entretanto, os 

dados baseados em informações fornecidas pelo paciente não mostram diferenças 

entre os grupos.   
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Anexo B 

QUESTIONÁRIO DO AVALIAÇÃO DO PACIENTE 

Número do registro: .......................... 

                                                                                          Data: ........................ 

Avaliação pós-operatório paciente 

Pós-operatório:  7 dias ( ) 15 dias ( ) 30 dias ( ) 3 meses ( ) 6 meses ( ) 12 meses  

1- Estética  
A) Não satisfeita            B) satisfeita               C) muito satisfeita   

 
 
 

2- Relação dor/desconforto cirúrgico e resultado final 
A) Não satisfeita            B) satisfeita               C) muito satisfeita 

 
 
 

3- Capacidade de mastigação  
A) Menor                          B) igual                      B) Pior                             C) melhor  

 
 
  

4- Capacidade de escovação  
A) Menor                          B) igual                       B) Pior                             C) melhor 

 
 
 

5- Hipersensibilidade dentinária  
A) Menor                          B) igual                       B) Pior                              C) maior  

 
 
 

6- Como você classifica a relação desconforto cirúrgico X tratamento odontológico de rotina  
A) Menor 
B) Igual  
C) Pior 
D) Maior 
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Anexo C 

ESCALA ANALOGICA VISUAL (VAS) DOR 

Esta é uma escala de dor e desconforto que você devera assinalar do primeiro ao sétimo dia após a 
sua cirurgia. O seu lado esquerdo representa ausência total de dor e o lado direito significa extrema 
dor. Você deverá fazer um risco nas réguas abaixo no ponto que representar a sua dor. 

  

- Avaliação da intensidade de dor 8 horas após o ato cirúrgico  

Escala para dor na área cirúrgica  

 

Hora da tomada do medicamento: ............................................................. 

Hora da avaliação da dor: ............................................................................  

- Avaliação da intensidade de dor 1 dia após o ato cirúrgico  

Escala para dor na área cirúrgica  

 

Hora da tomada do medicamento: ................................................................. 

Hora da avaliação da dor: ................................................................................ 

- Avaliação da intensidade de dor 7 dias após o ato cirúrgico  

Escala para dor na área cirúrgica  

 

Hora da tomada do medicamento: ........................................................................... 
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Hora da avaliação da dor: ........................................................... 

- Avaliação da intensidade de dor 15 dias após o ato cirúrgico  

Escala para dor na área cirúrgica  

 

Hora da tomada do medicamento: ................................................................. 

Hora da avaliação da dor: ................................................................................ 

- Avaliação da intensidade de dor 30 dias após o ato cirúrgico  

Escala para dor na área cirúrgica  

 

Hora da tomada do medicamento: ........................................................................... 

Hora da avaliação da dor: ........................................................... 
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Anexo D 

ESCALA ANALOGICA VISUAL (VAS) SENSIBILIDADE 

Esta é uma escala de sensibilidade que você devera assinalar do primeiro ao sétimo dia após a sua 

cirurgia. O seu lado esquerdo representa ausência total de sensibilidade e o lado direito significa 

extrema sensibilidade. Você deverá fazer um risco nas réguas abaixo no ponto que representar a sua 

dor. 

  

- Avaliação da intensidade de sensibilidade antes do ato cirúrgico  

Escala para sensibilidade na área cirúrgica  

 

- Avaliação da intensidade de sensibilidade 3 meses após o ato cirúrgico  

Escala para sensibilidade na área cirúrgica  

 

- Avaliação da intensidade de sensibilidade 6 meses após o ato cirúrgico  

Escala para sensibilidade na área cirúrgica  

 

 


