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RESUMO 

A regeneração do aparato de inserção perdido é a principal finalidade da 

terapia periodontal. A busca de materiais, no intuito de melhorar os resultados 

clínicos alcançados, tem levado a introdução de novas terapias periodontais. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar se o fator de crescimento fibroblástico 

recombinante humano tipo 2 (rhFGF-2) aplicado em defeitos ósseos 

periodontais por meio de um carreador de ácido hialurônico aumentaria os 

parâmetros clínicos de regeneração do aparato de suporte periodontal e a 

manutenção a longo prazo dos resultados obtidos. Sessenta defeitos intra-

ósseos em trinta pacientes adultos foram tratados por instrumentação radicular 

cirúrgica pela técnica de preservação papilar modificada (grupo Controle, n=30) 

associada a aplicação tópica de rhFGF-2/ácido hialurônico no defeito ósseo 

(grupo Teste, n=30). Os parâmetros avaliados incluíram profundidade de 

sondagem (PD), recessão gengival (REC), níveis de inserção (PAL) e níveis 

ósseos (CEJ-BD). Medidas clínicas obtidas no início do estudo (pré-cirurgia) e 

1, 5 e 10 anos após foram comparadas. Avaliações demonstraram reduções 

em PD, PAL e CEJ-BD, apontando diferenças significativas entre os resultados 

iniciais e aqueles obtidos um, cinco e dez anos após o início do tratamento. 

Magnitudes de mudanças em PD, PAL e CEJ-BD foram mais expressivas no 

grupo teste. Conclui-se que resultados significativamente superiores foram 

obtidos pelo grupo teste após um ano de tratamento, e mantidos ao longo de 

dez anos de acompanhamento, demonstrando a maior eficácia clínica desta 

terapia nos parâmetros clínicos de cicatrização tecidual avaliados. 

 

Descritores: Doença periodontal-tratamento, FgF-2, regeneração periodontal 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is an infection that results in progressive loss of dental 

support, which may lead to tooth loss.. The goal of the present study was to 

evaluate if recombinant human Fibroblast Growth Factor type 2 (rhFGF-2) 

applied in periodontal intrabony defects in a hyaluronic acid (HA) carrier would 

enhance the clinical paramenters of regeneration of the periodontal attachment 

apparatus and the long-term maintenance of the results obtained. Thirty adult 

patients were evaluated. Initial treatment consisted in plaque control measures 

executed previously to the experimental phase. Two intra-bony defects in each 

patient were ramdomly allocated for each of the treatment methods employed. 

Control group (n=30) were treated by open debridement with the papilla 

preservation flaps, while the text group (n=30) also received a topical 

application of rhFGF-2/HA in the intrabony defect. The parameters evaluated 

were, probing depth (PD), gingival recession (REC), probing attachment level 

(PAL) and probing bone level (PBL). Clinical measurements obtained at 

baseline and 1, 5 and 10 years after the surgical procedure were compared. 

Evaluations demonstrated that the magnitudes of change for PD, PAL e PBL 

were significantly bigger in the test group. It was concluded significantly 

incresed results were obtained in the test group one year after treatment, which 

were maintained throughout ten years of follow up, thus demonstrating a 

greater clinical efficacy of this treatment in the clinical parameters of periodontal 

wound healing evaluated. 

 

KEY WORDS: Periodontal disease-treatment, FGF-2, periodontal regeneration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A doença periodontal é uma infecção que resulta em perda progressiva 

de inserção a qual pode resultar em perda dentária (Lindhe & Nyman 1975). A 

terapia periodontal regenerativa é aplicada no intuito de melhorar o prognóstico 

clínico a longo prazo de dentes periodontalmente comprometidos por defeitos 

intra-ósseos e inter-radiculares. Busca-se obter bolsas rasas, passíveis de 

manutenção através da regeneração do aparato de inserção perdido, sendo 

este o objetivo principal da terapia periodontal (Santana et al  2009).   

 A cicatrização da doença periodontal pode ocorrer através do reparo ou 

da regeneração. O reparo é definido como a cicatrização da ferida por tecido 

que não restaura, ou restaura parcialmente, a arquitetura ou a função do tecido 

lesado podendo haver ganho de inserção à sondagem devido a resolução da 

inflamação, preenchimento ósseo e formação de epitélio juncional longo (EJL). 

A regeneração, por sua vez, é o processo de cicatrização que reconstitui a 

arquitetura e função do tecido lesado, havendo, portanto, neoformação de 

cemento, ligamento periodontal e osso alveolar (Canton & Greenstein, 1993; 

Mellonig, 1999). A despeito da presença de doença periodontal, o periodonto 

de sustentação abriga células com capacidade regenerativa (Schwartz et al, 

2000; Lindhe & Wennstrom, 2002). Neste contexto, a otimização da 

recolonização seletiva da ferida periodontal por estas células é uma das 

principais finalidades terapia periodontal. Deste modo, os procedimentos 

terapêuticos buscam a regeneração periodontal ao restabelecer totalmente a 

morfologia original e a função dos tecidos de suporte previamente destruídos.  
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 A nova inserção periodontal ocorre quando se tem a formação de novo 

cemento com fibras colágenas inseridas na superfície radicular previamente 

destituída de inserção, enquanto que a regeneração do aparato de suporte 

periodontal inclui também a formação de novo osso alveolar (Lindhe e Karring 

2010). A perda de osso alveolar como consequência de doença periodontal 

pode ser trabalhosa quanto a sua reconstrução.  

 A neoformação óssea de sítios ósseos comprometidos pode ser 

alcançada a partir de diferentes terapias regenerativas. A morfologia do defeito 

é um dos principais fatores a ser considerado quanto a escolha da modalidade 

reconstrutora (Garret et al 1988; Tonetti et al 1993a, 1996a). Diversos 

procedimentos têm sido sugeridos para a terapia regenerativa de lesões 

periodontais, incluíndo o uso de enxertos ósseos ou substitutos (Mellonig 

1991), Regeneração Tecidual Guiada (RTG) (Santana et al 2009; Cortellini et al 

2000) e diversos métodos de condicionamento radicular (Polson 1991).  

  Estudos evidenciam a melhora clínica nos ganhos de inserção pelo 

tratamento de defeitos infra-ósseos com RTG (Nyman et al 1982; Gottlow et al 

1986; Becker et al 1988), sendo estes significativamente maiores do que os 

obtidos após cirurgia a retalho (Lang, 2000). A exposição de enxerto e 

membrana com consequente contaminação durante a cicatrização é 

considerada a maior complicação de procedimentos regenerativos levando a 

um menor ganho de inserção (Cortelini e Tonetti 2010). Apesar de obterem 

resultados parcialmente bem sucedidos, esses procedimentos têm 

aplicabilidade clínica limitada devido a imprevisibilidade de resultados e por sua 

dependência ao potencial cicatricial intrínseco do hospedeiro. O uso de 

substâncias bioativas oferecem um novo paradigma na terapia periodontal 
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reconstrutiva como um meio de amplificar ou acelerar o potencial cicatricial 

endógeno.   

  A busca de materiais, no intuito de melhorar a previsibilidade dos 

resultados clínicos alcançados, tem levado a introdução de novas terapias que 

atuam a nível celular e molecular para se obter uma melhora da cicatrização da 

ferida periodontal. O advento de novas modalidades terapêuticas já tem 

permitido, em algumas situações específicas, a regeneração dos tecidos de 

suporte periodontal perdidos em decorrência da progressão da doença 

periodontal.  

  Avanços nas áreas de Biologia Celular e Molecular possibilitaram o 

esclarecimento das funções e de suas participações na cicatrização das feridas 

(Giannobile et al 2010). A integridade funcional dos tecidos se faz necessária 

uma vez que, se a mesma não for alcançada, o processo de reparo vai ocorrer 

e um tecido fibroso vai substituir o tecido original (Le el al 2005). Os fatores de 

crescimento (FC) podem possibilitar melhor capacidade regenerativa do osso 

alveolar, melhorando a atração química, a diferenciação e a proliferação das 

células. 

 Giannobile(1996) definiu os fatores de crescimento como sendo 

mediadores biológicos naturais capazes de regular importantes eventos 

celulares no processo de reparo do tecido. Estes se ligam a receptores de 

superfície específicos e alcançam células alvo específicas, induzindo vias de 

sinalização intracelulares, e assim ocorre a ativação de genes que mudam as 

atividades e os fenótipos celulares (Anusaksathien e Giannobile,2002) 
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2. REVISTA DA LITERATURA 

 

2.1. Periodonto  

O periodonto sofre diversas alterações morfológicas e funcionais durante 

a vida do indivíduo. Tem a função principal de manter os dentes nos alvéolos, 

sendo composto por gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso 

alveolar (Lindhe, 2005). É dividido em periodonto de proteção, que é formado 

pela gengiva, e periodonto de inserção, que é formado pelo ligamento 

periodontal, cemento radicular e osso alveolar. 

 

2.1.1. Ligamento Periodontal  

O ligamento periodontal é o tecido conjuntivo frouxo, ricamente 

vascularizado e celular, que circunda as raízes dos dentes e une o cemento 

radicular a lamina dura ou ao osso alveolar propriamente dito. Além de ser 

fundamental para mobilidade dentária, a presença de um ligamento periodontal 

permite que forças produzidas durante a função mastigatória e outros contatos 

dentários sejam distribuídas e absorvidas pelo processo alveolar através do 

osso alveolar propriamente dito.  

 

2.1.2. Cemento Radicular 

O cemento radicular é um tecido mineralizado especializado que reveste 

as superfícies radiculares e ocasionalmente, pequenas porções das coroas dos 

dentes. Diferentemente do tecido ósseo, não sofre remodelação e reabsorção 

fisiológicas. No entanto, se caracteriza pela formação ao longo da vida. Há 

diversas formas de cemento, dentre elas o cemento acelular de fibras 
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extrínsecas, cujo sistema de fibras é constituído pelas fibras de Sharpey que 

são produzidas pelos fibroblastos do ligamento periodontal. Este tipo de 

cemento é relevante quanto aos tecidos de inserção e conecta o dente ao osso 

alveolar propriamente dito. 

 

2.1.3. Osso Alveolar 

O osso alveolar é um tecido conjuntivo especializado, caracterizado 

principalmente por sua matriz orgânica mineralizada. O osteoblasto é a 

principal célula óssea. Tem a função de sintetizar os componentes da matriz 

extracelular e controlar a mineralização da mesma. A ocorrência de  formação  

óssea em determinado sítio se dá partir da migração e proliferação de células 

osteoprogenitoras. São células progenitoras mesenquimas indiferenciadas que 

se diferenciam em osteoblastos uma vez que estes são células completamente 

diferenciadas e não possuem capacidade de migração e proliferação. A 

diferenciação e o desenvolvimento dos osteoblastos pelas células 

osteoprogenitoras são dependentes da liberação dos fatores de crescimento 

Estes  participam na cicatrização óssea. 

 

2.2. Doença Periodontal  

A doença periodontal é uma doença infecciosa crônica que resulta na 

destruição do aparato de suporte dos dentes (Page & Schroeder 1982). A 

patogênese da doença é bem conhecida, e incluí mecanismos de destruição 

tecidual como conseqüência das interações entre hospedeiro e parasita 

(Offenbacher 1996). Diversos dos patógenos bacterianos comumente 

associados com a etiologia das doenças periodontais possuem fatores de 
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virulência com comprovada capacidade de destruição tecidual, incluindo 

enzimas proteolíticas, endotoxinas, e produtos tóxicos do metabolismo 

bacteriano (Zambon 1996). Igualmente importante é o achado de que 

mediadores da resposta inflamatória estimulada pelos produtos bacterianos, 

também são importantes fatores de destruição tecidual na doença periodontal 

(Offenbacher 1996). Desse modo, a interação de mecanismos de virulência 

bacteriana com o sistema de defesa do hospedeiro, seria o principal elemento 

de destruição tecidual observado na doença periodontal (Offenbacher 1996, 

Zambon 1996). 

Lesões periodontais são caracterizadas clinicamente por perda de 

inserção, bolsas periodontais profundas, sangramento e/ou supuração durante 

a sondagem e mobilidade dentária em casos de perda de inserção avançada 

(Page e Schroeder 1982). Presença de fatores locais tais como acúmulo de 

placa e cálculo também podem estar presentes, especialmente em casos de 

periodontite crônica (Page e Schroeder 1982).  Radiograficamente, a doença 

periodontal caracteriza-se por áreas de perda óssea de forma vertical ou 

horizontal, com distribuição localizada ou generalizada. 

 

2.3. Defeitos Infra-ósseos 

O prognóstico de um dente a longo prazo pode ser comprometido pela 

presença de defeitos ósseos periodontais. Tais defeitos podem ser 

classificados em supra-ósseos (horizontais), infra-ósseos (verticais) e defeitos 

inter-radiculares (furca). 

 O defeito supra-ósseo é aquele cuja a base da bolsa periodontal está 

localizada coronal `a crista óssea. Quando esta localização é apical em relação 
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a crista óssea alveolar residual, o defeito é considerado infra-ósseo. Defeitos 

inter-radiculares caracterizam os defeitos de furca (Goldman e Cohen1958). 

Os defeitos infra-ósseos podem ser classificados de acordo com o 

número de paredes ósseas alveolares residuais. Desta forma, são classificados 

em defeitos de uma, duas ou três paredes. Estas definições se dão a partir da 

morfologia do defeito encontrada após a abertura do retalho. O exame 

radiográfico complementar permite a obtenção de informações adicionais da 

reabsorção óssea alveolar. (Papapanou & Tonetti, 2000). No entanto, a 

detecção do defeito, sua localização e extensão, devem ser realizadas antes 

da elevação do retalho. Em busca de se alcançar este diagnóstico, 

procedimentos clínicos de sondagem transgengival, detecção do nível de 

inserção clínica e métodos radiográficos são realizados. 

Em procedimentos regenerativos periodontais, a morfologia do defeito 

possui um papel relevante na cicatrização após tratamento de defeitos infra-

ósseos. Estudos mostram que defeitos mais profundos apresentam melhores 

ganhos clínicos. Já em defeitos mais largos, se tem menor ganho de inserção e 

ósseo. (Garrett et al 1988; Tonetti et al 1993a,1996a). 

 

2.4. Terapia Periodontal  

 Os objetivos globais da terapêutica periodontal baseiam-se em eliminar 

e/ou controlar os fatores etiológicos; paralisar a progressão da doença; 

regenerar as estruturas lesadas; manter o periodonto saudável e funcional a 

longo prazo; e atender aos anseios do paciente quanto a obtenção de saúde 

oral, ao conforto da mastigação e a estética.-b6  
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 O Tratamento de lesões periodontais é baseado na eliminação e controle 

do biofilme dental presente sobre as superfícies radiculares. O método básico 

de tratamento periodontal consiste na perturbação mecânica do biofilme, por 

meio de instrumentação mecânica da superfície radicular (Greenstein et al 

1995). Em situações específicas a instrumentação radicular pode ser 

executada por meios cirúrgicos como recurso para se obter acesso direto as 

superfícies radiculares localizadas subgengivalmente (Cafesse et al 1986, 

Parashis et al 1993). 

 

2.4.1. Retalho para Cirurgia Reconstrutiva 

Os retalhos são usados na terapia da bolsa periodontal para aumentar o 

acesso aos depósitos na raiz, eliminar ou reduzir a profundidade da bolsa 

periodontal através da ressecção da parede da bolsa assim como expor a área 

para executar procedimentos regenerativos.(Carranza et al 2007) 

No intuito de aumentar o espaço para regeneração, assim como obter e 

manter um fechamento primário do retalho, foi desenvolvida a técnica de 

preservação papilar modificada (MPPT). Num estudo clínico, incluindo 45 

pacientes, o ganho de inserção foi significativamente maior com MPPT quando 

comparados com RTG convencional ou cirurgia a retalho. Estes resultados 

demonstram que uma abordagem cirúrgica modificada pode resultar em 

desfechos clínicos mais favoráveis. (Cortellini et al 1995 c). 

Em condições clínicas em que os espaços interproximais são mais 

estreitos, um procedimento simplificado de preservação papilar é realizado. 

(Cortellini et al 1999).  
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Retalhos com preservação papilar podem ser aplicados com sucesso 

em conjunto com uma variedade de materiais regenerativos. Esta abordagem 

pode ser associada a materiais biologicamente ativos ou fatores de 

crescimento assim como enxertos para reposição óssea. (Cortellini &Tonetti 

2005). 

   

2.4.2. Condicionamento Radicular 

 As alterações das superfícies radiculares expostas à doença periodontal 

parecem afetar as fases iniciais da cicatrização. Ocorre uma modificação da 

adesão e da estabilidade do coágulo de fibrina e não permitindo a ocorrência 

de nova inserção conjuntiva (Cochran & Wozney, 1999; Yunka & Mellonig, 

2000). O uso de condicionamento radicular e biomodificadores da superfície 

radicular visam otimizar a cicatrização periodontal. Estes favorecem a 

ancoragem do coágulo de fibrina, aumentando a adesão seletiva de 

componentes da matriz extracelular e a colonização e migração celular 

(Polson, 1994; Wikesjö & Selvig, 1999; Freitas et al., 2001) proporcionalmente 

ao número de paredes ósseas remanecentes do defeito periodontal devido a 

distribuição favorável de fontes vasculares e celulares (Sculean et al, 1999). 

 Diversos estudos utilizando vários modelos de animais demonstraram 

histologicamente uma melhora na cicatrização após desmineralização da 

superfície radicular com tetraciclina. (Lindhe et al 2010) . 

 

2.4.3. Proteínas Derivadas da Matriz do Esmalte  

 O produto conhecido como Emdogain® (EMD), é indicado como um 

potencial agente promissor no processo de regeneração periodontal (Sculean 
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et al., 2002). O EMD é um gel viscoso constituído de proteínas derivadas da 

matriz do esmalte purificadas a partir de germes dentários de suínos. 

Comercialmente, apresenta-se em seringas pré-misturadas contendo o 

derivado da matriz de esmalte, disperso em propilenoglicol-alginato (PGA), 

estando disponíveis em 0,3 ml para defeitos únicos e 0,7 ml para defeitos 

múltiplos (Hirroka, 1998; Carranza et al., 2007). O uso do EMD para obter 

regeneração periodontal fundamenta-se no conhecimento do papel das 

proteínas derivadas da matriz do esmalte depositadas sobre superfícies 

radiculares previamente instrumentadas. Estas parecem possuir o poder de 

mimetizar as fases embrionárias da odontogênese, formando uma camada 

proteica insolúvel que estimula os cementoblastos a formar uma interface entre 

o dente e os tecidos adjacentes, prevenindo a migração epitelial (Cochran & 

Wozney, 1999; Bosshardt, 2005; Carranza et al., 2007). Além disso, promovem 

a deposição de novo cemento radicular, que atua como uma matriz para o 

repovoamento de células provenientes do ligamento periodontal (Hammaström 

et al., 1997; Heijl, 1997; Zetterström et al., 1997), em torno do qual serão 

formados novo ligamento periodontal e osso alveolar, reconstruindo os tecidos 

de sustentação que foram acometidos pela doença periodontal e 

proporcionando a regeneração do periodonto de sustentação (Hammarström et 

al., 1997; Hirooka, 1998; Minsk, 2000; Gestrelius et al., 2000). Desta forma, 

acredita-se que os tecidos obtidos a partir do uso clínico dessas proteínas 

representariam uma verdadeira regeneração periodontal (Heijl, 1997; 

Gestrelius et al., 1997; Heden et al., 1999; Rasperini et al., 1999; Silvestri et al., 

1999; Fong & Hammaströmm, 2000). Embora a regeneração completa do 

aparato de inserção não seja totalmente previsível, inúmeros estudos 
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demonstraram a possibilidade de se obter cicatrização periodontal com a 

formação de novo osso alveolar, ligamento periodontal e cemento em defeitos 

ósseos ao redor de dentes previamente contaminados pelo biofilme bacteriano 

utilizando-se o EMD (Silvestri et al., 1999; Sculean et al., 2005).  

 

 2.4.4. Fator de Crescimento Fibroblástico  

Fatores de Crescimento Fibroblástico, FGF-1 e FGF-2, são membros 

protótipos da família FGF. Eles possuem 50% de homologia estrutural, pesos 

moleculares similares, e pontos isoelétricos distintos, e foram, deste modo, 

denominados inicialmente como, respectivamente, FGF ácido e FGF básico. 

Diversos aspectos biológicos evidenciam o potencial regenerativo destas 

substâncias em tecidos ósseos e periodontais. Em estágios precoces do 

desenvolvimento embrionário dos mamíferos, transcrições de FGF-3, FGF-4 e 

FGF-5 são expressas e implicadas na indução mesodérmica em associação 

com TGF beta e BMPs (Kimelman et al 1987, Amaya et al 1993, Yamaguchi et 

al 1995). FGFs 2, 4, 8 e 10 regulam o desenvolvimento de primórdios de 

membros superiores e inferiores (Niswander et al 1996, Johnson & Tabin 1997, 

Naski & Ornitz 1998). Em estágios tardios do desenvolvimento, FGF1 e FGF2 

são encontrados em células mesenquimais indiferenciadas e, então, em 

osteoblastos e condroblastos (Fu et al 1991; Gonzales et al 1996).  

 Fatores de Crescimento Fibroblástico 1 e 2 são encontrados em tecidos 

esqueléticos adultos (Hauschka, 1986). Linhagens de células osteoblásticas 

derivadas de ossos de camundongos pós-natais expressam FGF2 (Hurley et al 

1993), e tanto  FGF 1 e FGF 2 foram purificados de ossos adultos (Hauschka, 

1986). Esses achados sugerem que FGF2 encontrado em tecidos ósseos é 
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sintetizado localmente e não simplesmente sequestrado da circulação 

sistêmica. FGFs são potentes estimuladores de proliferação osteoblástica in 

vitro (Kasperk 1990; Hauschka 1986) e mineralização (Noff et al 1989; Pitaru et 

al 1993). FGF2 estimula células medulares humanas  a formar nódulos 

mineralizados in vitro, em dependência dos efeitos mitogênicos do  FGF (Noff 

et al 1989; Pitaru et al 1993). Estudos in vivo também demonstraram efeitos 

positivos do FGF em tecidos esqueléticos. FGFs administrados sistemicamente 

aumentaram formação óssea endosteal em ratos (Mayahara et al 1993, 

Nakamura et al 1995), FGF2 injetado localmente aumentou o volume e 

conteúdo mineral do calo de fratura e melhorou a resistência mecânica do osso 

fraturado (Kawaguchi et al 1994). Estudos prévios demonstraram que rhFGF-2 

liberado lentamente de um carreador absorvível, ampliou significativamente a 

regeneração óssea in vivo (Santana et al 2001, 2006) e poderia ser adjunto 

potencial em terapias almejando regeneração óssea. 

 

 

2.5 Ácido Hialurônico 

Ácido hialurônico (AH) é um polissacarídeo linear de ocorrência natural 

da matriz extracelular dos tecidos conjuntivos (Dahiya & Kamal 2013) com 

comportamento fisiológico e estrutural multifuncional. Contém unidades 

repetidas de ácido d-glucurônico e N-acetil-d-glicosamida. A estrutura primária 

do polissacarídeo é composta de uma cadeia linear não-ramificada com os 

monossacarídeos unidos através de uniões glicólicas β1,3 e β1,4 alternadas 

(Laurent & Fraser 1992).  Existem faces hidrofóbicas na estrutura terciária do 

AH formadas pelos átomos de Hidrogênio axiais de aproximadamente oito 
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grupamentos CH (Carbono-Hidrogênio) nos lados alternados da molécula. 

Estas camadas hidrofóbicas favorecem energeticamente a formação de uma 

estrutura terciária em rede como resultado de agregação molecular. Esta 

estrutura é estabilizada pela presença de pontes de Hidrogênio. As interações 

entre as porções hidrofóbicas e as pontes de Hidrogênio, em combinação com 

a repulsão eletrostática reacional, favorecem a agregação de um grande 

número de moléculas levando a formação de redes moleculares (matrizes) de 

AH. 

AH tem sido identificado no periodonto, particularmente nos tecidos não 

mineralizados como a gengiva e o ligamento periodontal , embora também foi 

achado em pequenas quantidades em tecidos mineralizados como o cemento 

e o osso alveolar. O AH de alto peso molecular (MW) presente nos tecidos 

periodontais é sintetizado na membrana plasmática pelas enzimas 

hialurolanato sintase (HAS) em várias células dos tecidos periodontais, 

incluindo fibroblastos e queratinócitos na gengiva e o ligamento periodontal, 

cementoblastos no cemento e osteoblastos do osso alveolar (Ijuin et al 2001).  

O AH sintetizado é secretado diretamente no espaço extracelular.  É um 

componente essencial da matriz do ligamento periodontal e possui participação 

importante na adesão, migração e diferenciação celular mediadas pelas várias 

proteínas de adesão do AH e por receptores de superfície tais como o CD44 

(Oksala et al 1995). O AH tem sido estudado como um metabólito ou marcador 

diagnóstico de inflamação no fluido crevicular gengival, assim como um fator 

significativo no crescimento, desenvolvimento e reparo tecidual (Pogrel et al 

1996). 
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O AH apresenta atividades multifuncionais incluíndo lubrificação 

tecidual, interações celulares e extracelulares, interações com fatores de 

crescimento e regulação da pressão osmótica. Tem sido utilizado no 

tratamento de processos inflamatórios em várias áreas médicas (ortopedia, 

dermatologia e oftalmologia), assim como na Odontologia (Dahiya & Kamal 

2013). Pagnacco and Vangelisti (1997) relataram dados pioneiros quanto ao 

uso de AH para o tratamento de condições periodontais. Segundo os autores, 

AH demonstra efeitos antiinflamatórios, anti-edema e antibacterianos para o 

tratamento da doença periodontal.  

O AH pode evitar a colonização bacteriana, ao inibir diretamente a 

proliferação microbiana (Wisniewski & Vilcek 1997). O AH recombinante exerce 

efeitos bacteriostáticos, e nenhum efeito bactericida, contra patógenos tais 

como o Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella oris, Staphylococcus 

aureus, e Propionibacterium acnes dependendo do seu peso molecular (MW) e 

concentração (Pirnazar et al 1999), Deste modo,o HA pode ser benéfico para 

impedir a contaminação de feridas cirúrgicas periodontais em cirurgias 

regenerativas. Hakansson et al (1980) sugeriram uma atuação potencial do AH 

na migração e adesão de leucócitos polimorfonucleares e macrófagos ao sítio 

inflamado, assim como, a fagocitose e morte de microorganismos invasores. 

Tais eventos podem combater a colonização e proliferação de bactérias 

anaeróbias patogênicas no sulco gengival e nos tecidos adjacentes 

(Håkansson 1980). 

 

2.5.1.O uso do AH na Periodontia 

 Tem sido sugerido que a administração de AH a sítios periodontais 
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poderia ser benéfica ao tratamento da Doença Periodontal e regeneração 

tecidual (Pirnazar et al 1999, Moseley et al 2002). 

Os potenciais benefícios da aplicação subgengival de um gel de AH 

adjunto a raspagem e alisamento radicular (SRP) não cirúrgica têm sido 

avaliados. Resultados contraditórios clínicos e microbiológicos pós-tratamento 

foram relatados (Jentsch et al 2003, Xu et al 2004, Pistorius et al 2005, Koshal 

et al 2007), possivelmente devido aos diferentes tipos de AH ou critérios de 

inclusão utilizados nos estudos. Alguns trabalhos relataram melhoras no 

tratamento da gengivite (Jentsch et al 2003, Pistorius et al 2005), e cicatrização 

melhorada após terapia não-cirúrgica (Koshal et al 2007). A eficácia do AH em 

controlar a inflamação e o sangramento gengival tem sido atribuída a 

significante redução na proliferação celular epitelial e linfocitária (Mesa et al 

2002) e ao decréscimo na atividade de enzimas teciduais destrutivas como a 

peroxidase e lisozima após o tratamento (Jentsch et al 2003).  

 A aplicação subgengival de AH em conjunto com SRP não cirúrgico 

também foi investigada como um recurso no tratamento de bolsas periodontais 

profundas decorrentes da periodontite (Vanden Bogaerde et al 2009, 

Johannsen et al 2009, Pilloni et al 2011, Gontiya & Galgali 2012). Sítios 

tratados com AH demonstraram reduções de sangramento a sondagem (BOP) 

(Johannsen et al 2009) e de medidas de profundidade de sondagem (PD) 

(Vanden Bogaerde et al 2009, Pilloni et al 2011) associados com ganhos de 

inserção clínica (PAL) (Johannsen et al 2009, Vanden Bogaerde et al 2009, 

Pilloni et al 2011). Gontiya & Galgali (2012) relataram melhoras em BOP sem 

melhoras adicionais em PD e PAL. Histologicamente, os sítios tratados por AH 

demonstraram infiltrados inflamatórios reduzidos.  
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       A eficácia da aplicação local de um gel de AH em conjunto com cirurgias 

periodontais convencionais (El-Sayed et al. 2012) e regenerativas (Ballini et al 

2009) foi relatada. Melhoras significativas foram notadas para PAL e recessão 

gengival (REC), entretanto, diferenças não significantes foram notadas para PD 

e BOP (El-Sayed et al. 2012). A adição de enxerto ósseo autógeno ao 

preparado de AH parece acelerar a nova formação óssea em defeitos 

periodontais intra-ósseos (Ballini et al 2009). 

Os efeitos clínicos positivos do AH in vivo parecem ser mediados pelas 

suas ações biológicas em diversas fases do processo inflamatório e do reparo 

tecidual. O AH tem uma participação importante nos estágios inflamatórios 

iniciais ao prover um arcabouço estrutural pela interação com o coágulo de 

fibrina, o qual modula a infiltração de células inflamatórias e de matriz 

extracelular no sítio inflamado. Além disso, AH age para moderar e estabilizar o 

tecido de granulação ao prevenir a degradação da matriz extracelular por 

serina endopeptidases derivadas de células inflamatórias durante a 

cicatrização tecidual (Wisniewski & Vilcek 1997). O AH também induz a 

produção de citocinas pró-inflamatórias por fibroblastos, queratinócitos, 

cementoblastos e osteoblastos mediando, deste modo, a resposta inflamatória 

e consequentemente estimulando a síntese parácrina de AH por células 

endoteliais (Larjava et al 1989). Em tecidos não-mineralizados inflamados o AH 

é elevado transitoriamente durante a formação de tecido de granulação e do 

restabelecimento do epitélio (Bartold & Page 1986). O AH promove proliferação 

celular e migração de células mesenquimais para a matriz do tecido de 

granulação, a organização do tecido de granulação e é gradualmente 

substituído pelo calo provisório nos tecidos mineralizados (Bertolami & Messadi 
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1994). Nos estágios tardios da fase de granulação, a síntese de AH é 

interrompida e o AH existente é despolimerizado por hialuronidases. Isto 

resulta na formação de moléculas de AH de baixo peso molecular, as quais 

promovem a formação de vasos sanguíneos (angiogênese) nos sítios 

lesionados (Ruggiero et al 1987) e, deste modo, alteram a composição do 

tecido de granulação.  

 

2.5.2. Carreador de Substâncias Bioativas 

A aplicação exógena de AH estimula a produção de AH endógeno em 

células do estroma da medula óssea (BMSC) exibindo uma função sinergística 

na diferenciação osteogênica destas células em condições osteoindutoras (Zou 

et al 2008), e estimulando a formação óssea intramembranosa in vitro (Pilloni & 

Bernard 1998).  O HA tem um modo de ação específico dose e MW-

dependente que parece otimizar as propriedades osteoindutoras e 

osteogênicas de materiais de enxertia óssea devido a seus efeitos 

estimulatórios em osteoblastos (Huang et al 2003). O HA acelera a 

regeneração óssea por meio da quimiotaxia, proliferação e diferenciação 

sucessiva de células mesenquimais. Possui características indutivas similares 

a substâncias osteogênicas tais como a BMP-2 e a osteopontina (Mendes et al 

2008). Estimula a proliferação, expressão gênica de osteocalcina, a secreção e 

atividade de fosfatase alcalina de BMSC in vitro (Zuo et al 2004). Além disso, o 

AH pode interagir com dexametasona e rhBMP-2 para gerar efeitos celulares 

diretos e específicos os quais podem ter grande importância na engenharia 

tecidual óssea (Zuo et al 2004), uma vez que é bem tolerado quando em 
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contato com os tecidos moles e ósseos, além de não ter influência no sistema 

imune (Engström et al 2001). Estudos pré-clínicos demonstraram que o AH 

favorece significante indução óssea mediada por rhBMP-2 in vivo (Hunt et al 

2001). Deste modo, o AH possui características ideais para carreador de 

substâncias bioativas como rhBMP-2 (Hunt et al 2001, Bhakta et al 2012; 

Bhakta et al 2013).  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar se rhFGF-2 aplicado em defeitos ósseos periodontais aumenta os 

parâmetros clínicos de regeneração do aparato de suporte periodontal e se os 

resultados são estáveis a longo prazo. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

1) Comparar a redução da PD obtida pelos grupos teste e controle 1, 5 e 

10 anos após a conclusão do tratamento. 

2) Comparar os ganhos de inserção clínica obtidos pelos grupos teste e 

controle 1, 5 e 10 anos após a conclusão do tratamento. 

3) Comparar as alterações nos níveis ósseos dos dentes tratados pelos 

grupos teste e controle 1, 5 e 10 anos após a conclusão do tratamento. 
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4. MATERIAL & MÉTODOS 

 

4.1. Considerações Éticas  

O estudo foi conduzido de acordo com as sugestões da declaração de 

Helsinki, e normas de boa conduta científica com seres humanos e 

resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), parecer 21/03 de 10/03/2003.  

  

4.2. População a ser estudada e desenho experimental 

Candidatos ao estudo foram selecionados dentre os pacientes buscando 

atendimento periodontal nas dependências da clínica de Periodontia da 

UFF. Tais pacientes foram tratados com terapia básica periodontal e 

participaram ativamente de cuidados de manutenção periodontal. Os 

candidatos foram avaliados pelo dentista examinador para identificar 

aqueles que estavam de acordo com os critérios de inclusão/exclusão. 

Foram aceitos no estudo, os primeiros candidatos que correspondiam aos 

critérios de inclusão e assinaram o termo de consentimento informado 

voluntariamente. 

O presente estudo é classificado como um estudo clínico longitudinal, 

prospectivo, randomizado, de boca dividida, duplo cego. Trinta pacientes 

adultos, com pelo menos 5mm de perda de inserção e defeitos intra-ósseos 

detectáveis radiograficamente foram tratados e avaliados. Todos os 

pacientes tratados tinham boa saúde sistêmica evidenciada pela história 
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médica, idades entre 18 e 65 anos, estiveram disponíveis pela duração do 

estudo e assinaram formulário de consentimento informado. Pacientes 

fumantes, que possuíam cáries não-tratadas, sensibilidade documentada a 

tetraciclina, portadores de doenças sistêmicas imunosupressoras (i.e., 

câncer, AIDS) e mulheres grávidas ou amamentando não foram  incluídos 

no estudo. Presença concomitante de envolvimento de furcas interproximais, 

defeitos infra-ósseos associados com abscessos periodontais ou dentes 

com doença periapical foram excluídos do estudo. O presente estudo, não 

utilizou nenhum critério de exclusão nas seguintes característica da 

população: sexo, raça (Classificação IBGE), classes e grupos sociais. 

 

4.3.  Procedimentos Clínicos 

O Tratamento consistiu em instrução de higiene oral (IHO),  

instrumentação radicular e medidas de controle de placa, executadas 

previamente a fase experimental. Três meses após o final da terapia inicial, 

dois defeitos intra-ósseos em cada paciente (n=30) foram alocados 

aleatoriamente para uma das duas modalidades de tratamento. O grupo 

Controle (n=30) correspondente ao tratamento de instrumentação radicular 

pela técnica cirúrgica de preservação papilar modificada. O grupo teste  (n=30) 

correspondente a instrumentação radicular pela técnica cirúrgica de 

preservação papilar modificada e aplicação de rhFGF-2/ácido hialurônico no 

defeito ósseo. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados por um 

único cirurgião. Um estrito protocolo trans- e pós-cirúrgico enfatizando 

cuidadoso manuseio tecidual, instrumentação radicular, estabilidade cicatricial 

e controle de infecção foi empregado (Santana et al 2009) (Miranda et al 2013).   
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4.4. Procedimentos Cirúrgicos  

Incisões intra-sulculares foram realizadas no intuito de preservar ao 

máximo o tecido conjuntivo das papilas interdentárias. Em áreas com espaços 

inter-proximais adequados, uma técnica de preservação de papilas foi utilizada. 

Retalhos muco-periosteais foram elevados por meio de dissecção romba. Os 

defeitos ósseos foram cuidadosamente debridados por meio de curetas 

cirúrgicas e instrumentos sônicos de modo a remover completamente o tecido 

de granulação dos defeitos ósseos. Meticuloso alisamento radicular foi 

realizado com instrumentos manuais, rotatórios e sônicos. Após 

instrumentação, as superfícies radiculares foram lavadas com solução salina 

para limpeza das raízes e do campo operatório. Condicionamento radicular foi 

realizado por meio de aplicação tópica de tetraciclina por 3 minutos, seguido de 

extensiva lavagem radicular com solução salina. Nas áreas teste, rhFGF-2 em 

gel foi aplicado sobre a superfície radicular e nos defeitos ósseos. O retalho 

cirúrgico foi então mobilizado por meio de dissecção periosteal, reposicionado 

e suturado por meio de suturas simples interrompidas. Cuidado especial foi 

tomado para obter-se fechamento primário dos retalhos. Defeitos controle 

foram tratados de forma idêntica, exceto que rhFGF-2 não foi aplicado. Casos 

ilustrativos são apresentados nas figuras 1 a 4. Os pacientes foram instruídos a 

continuar seus cuidados de higiene oral, exceto na área operada, a qual foi 

higienizada por meio de aplicações delicadas com cotonetes saturados com 

gluconato de clorexidina a 0.2%. Analgesia (Tylenol 750mg a cada 6 horas por 

24 horas) foi realizada para todos os pacientes. As suturas foram removidas 

duas semanas após a cirurgia.  
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Figura 1 – Procedimento cirúrgico em área tratada no grupo teste. Visões  intra-

orais. (A) Sondagem periodontal. (B) Aspecto após elevação do RPPS em 

espessura total, debridamento do defeito ósseo e SRP. (C) Medições trans-

cirúrgicas do defeito ósseo. (D) Síntese cirúrgica. 

 

 

 

Figura 2 – Imagens radiográficas de área tratada no grupo teste. (A) Aspecto 

inicial. (B) Aspecto um ano após procedimento cirúrgico. 
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Figura 3 - Procedimento cirúrgico em área tratada no grupo controle. Visões  

intra-orais. (A) Sondagem periodontal. (B) Aspecto após elevação do RPPS em 

espessura total, debridamento do defeito ósseo e SRP. (C) e  (D) Síntese 

cirúrgica. 

 

 

 

Figura 4 - Imagens intra-orais de área tratada no grupo controle. (A) Aspecto 

inicial. (B) Aspecto um ano após procedimento cirúrgico. 
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4.5 Escala de cuidados e manutenção 

Após a cirurgia, todos os pacientes foram vistos semanalmente durante 

as primeiras 6 semanas e quinzenalmente até o término do primeiro trimestre. 

Após o primeiro semestre, os pacientes foram revistos e receberam terapia 

periodontal de suporte a cada seis meses, durante o período mínimo de cinco e 

máximo de dez anos após a terapia inicial. Visitas de manutenção consistiram 

de reforço de procedimentos de higiene oral e instrumentação e polimento 

supra-gengivais. Controle químico da placa bacteriana foram realizados 

adicionalmente por meio de bochechos diários com gluconato de clorexidina a 

0.2%, a cada 12 horas durante 7 dias, ao término de cada semestre. 

 

 

4.6. Levantamento de dados 

4.6.1. Medidas Trans-Cirúrgicas 

Após debridamento cirúrgico dos defeitos intra-ósseos as seguintes 

medidas foram feitas nos sítios tratados: (a) nível da crista óssea (BC) 

(distância da CEJ até a crista óssea); (b) base do defeito ósseo (BD)(distância 

da CEJ até base do defeito ósseo); (c) compronente intra-ósseo (INTRA)(BD-

BC).  

 

4.6.2. Medidas Clínicas 

Índices de placa da boca inteira (FMPS) foram anotados como 

percentagens do total de superfícies (quatro áreas por dente) (O’Leary et al 

1972).  Sangramento a sondagem (BOP) foi avaliado dicotomicamente nos 
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mesmos sítios, e índices de sangramento da boca inteira foram calculados 

(Cortellini et al 1996).  Profundidade de sondagem (PD), recessão gengival 

(REC) e níveis de inserção (PAL) foram avaliados  em seis pontos por dente, 

usando a junção cemento-esmalte (JCE). PD e REC foram usados para 

calcular PAL. Um, cinco e dez anos após a cirurgia, as medidas de tecidos 

moles foram repetidas e anotadas. Todas as medidas clínicas foram realizadas 

com uma sonda UNC #15 (PCPUNC 15 – Hu-Friedy, Chicago, USA) por um 

investigador calibrado, o qual desconhecia o tratamento realizado. 

 

4.6.3. Medidas Radiográficas 

Os procedimentos radiográficos foram realizados conforme previamente 

descritos (Person et al 2000). As radiografias foram digitalizadas em 600DPi 

em um scanner. Foram identificados três referências nas imagens 

radiográficas: a junção cemento-esmalte (JCE), a base do defeito-ósseo 

radiográfico e a crista óssea interproximal. Com base nestas referências foram 

realizadas as seguintes medidas: (a) nível da crista óssea (JCE-COX) 

(distância da CEJ até a crista óssea interproximal); (b) base do defeito ósseo 

(JCE-BDX)(distância da CEJ até base do defeito ósseo); (c) componente intra-

ósseo (INTRAX)(distância BD-BC) por meio de um software de análise se 

imagens (NIH, ImageTool, WA, USA) conforme previamente descrito (Person et 

al 2000). 
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4.6.4 Calibração e reprodutibilidade intra-examinador 

 A calibração e a reprodutibilidade do examinador foram realizadas 

conforme descrito anteriormente (Sculean et al 2007, 2008). A calibração do 

examinador foi realizada no início do estudo e repetida 1, 5 e 10 anos após o 

tratamento (Sculean et al 2007, 2008). Cinco pacientes, não envolvidos no 

estudo, e apresentando um mínimo de quarto dentes com profundidades de 

sondagem maior que 6 mm em, ao menos, uma face dentária foram avaliados 

pelo examinador em duas ocasiões distintas em um intervalo de 48 horas. A 

calibração foi aceitável quando as medidas duplicadas foram similares ao 

milímetro em mais de 90% das medidas.  
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4.7. Análise e interpretação dos dados 

 De modo a evitar erros estatísticos tipo 1 e tipo 2, foram realizados 

cálculos prévios para estimar o provável tamanho da amostra necessária para 

a realização do presente projeto. Análise de força estatística foi realizada 

estimando-se um efeito de tratamento de 40% e valor beta de 0.20 para 

respectivos cálculos. Os cálculos realizados revelaram que uma amostra de 10 

pacientes por cada grupo de tratamento ofereceria força estatística de 80% 

para detectar diferenças significativas nos parâmetros a serem investigados. 

Cálculos post-hoc de força estatística foram realizados, uma vez que os dados 

obtidos permitiram a rejeição da hipótese nula.  

O paciente foi definido como a unidade estatística. Deste modo, o sítio 

mais profundo em um dado defeito vertical de cada grupo de tratamento em 

cada paciente foi avaliado. Todos os parâmetros foram avaliados quanto a 

distribuição normal pelo teste Kolmogorov–Smirnov. As médias das medidas 

obtidas no início do estudo, 1, 5 e 12 anos após a terapia foram comparadas 

pelo teste t pareado ou pelo teste Wilcoxon sign rank test (BOP e FMPS) para 

os grupos teste e controle (Pretzl et al 2009). Significância estatística foi 

analisada ao nível de 95% de probabilidade (P<0.05).  
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Resultados iniciais 

5.1.1.Medições Clínicas  

 Dados relativos às medições clínicas (PD, REC, PAL, CEJ-BD, FMPS e 

BOP) iniciais realizadas nos dentes dos grupos teste e controle são 

apresentados na tabela 1.  

Avaliações inter-grupo não demonstraram diferenças significativas entre 

os grupos, confirmando, deste modo, a homogeneidade da amostra 

populacional da população estudada.  

 

 

Tabela 1 – Medições clínicas iniciais  

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PD 9.5±1.5 9.7±1.9 0.2±0.1 0.25 NS 

REC 0.9±0.7 0.8±0.6 0.1±0.1 0.28 NS 

PAL 1.6±0.6 1.6±0.7 1.6±0.6 0.33 NS 

CEJ-BD 11.6±1.3 11.8±1.2 0.2±0.1 0.30 NS 

 
PD = Profundidade de Sondagem, REC =  recessão gengival, PAL = nível de inserção 
clínica, CEJ-BD = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito 
ósseo; PS (%) = porcentagem de sítios exibindo placa, BOP (%) = porcentagem de 
sítios exibindo sangramento à sondagem. Dados apresentados como média ± desvio 
padrão. P = probabilidade estatística. 
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5.1.2. Medições Radiográficas  

 Dados relativos às medições radiográficas (JCE-BDX, JCE-COX, 

INTRAX) iniciais realizadas nos dentes dos grupos teste e controle são 

apresentados na tabela 2. Avaliações inter-grupo não demonstraram diferenças 

significativas entre os grupos, confirmando, deste modo, a homogeneidade da 

amostra populacional da população estudada. 

 

 

 

Tabela 2 – Medições radiográficas iniciais  

 

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

JCE-COX 6.1±1.5 6.2±1.9 0.1±1.7 0.42 NS 

CEJ-BD 11.2±1.1 11.5±1.3 0.3±0.1 0.13 NS 

INTRAX 5.1±1.3 5.3±1.2 0.2±1.2 0.20 NS 

 

JCE-COX = nível da crista óssea (distância da CEJ até a crista óssea interproximal); 

JCE-BDX = base do defeito ósseo (distância da CEJ até base do defeito ósseo); 

INTRAX = componente intra-ósseo (distância BD-BC); Dados apresentados como 

média ± desvio padrão. P = probabilidade estatística. 
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5.1.3. Medições trans-cirúrgicas  

 Dados relativos às medições transcirúrgicas (BD, BC, INTRA)  iniciais 

realizadas nos dentes dos grupos teste e controle estão apresentados na 

tabela 3. Avaliações inter-grupo não demonstraram diferenças significativas 

entre os grupos, confirmando, deste modo, a homogeneidade da amostra 

populacional da população estudada. As medidas da distância CEJ-BD obtidas 

após a elevação do retalho mucoperiosteal apresentaram valores similares, 

não significantes estatisticamente, daquelas obtidas pelo método de sondagem 

trans-gengival (tabela 1) demonstrando a equivalência de ambos os métodos 

na mensuração da relação da crista óssea com a JCE. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Medições trans-cirúrgicas iniciais  

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

BD 12.2±4.5 12.5±5.0 0.3±4.7 0.67 NS 

BC 6.9±3.2 6.8±3.6 0.2±3.4 0.65 NS 

INTRA 5.3±3.3 5.7±4.1 0.4±3.6 0.28 NS 

 
BD = distância entre JCE e a base do defeito ósseo; BC = distância entre JCE e a 
crista  óssea interproximal; INTRA = componente intra-ósseo do defeito ósseo (BD-
BC).  Dados apresentados como média ± desvio padrão. P = probabilidade estatística. 
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5.2. Resultados após um ano de tratamento 

 Dados relativos às medições clínicas (PD, REC, PAL, CEJ-BD) 

realizadas nos dentes dos grupos teste e controle após 1 ano de tratamento 

são apresentados nas tabelas 4 e 5, enquanto os dados das alterações de 

FMPS e BOP são apresentados no gráfico 1. Avaliações intra-grupo 

demonstraram reduções em FMPS, BOP, PD, PAL e CEJ-BD, assim como 

aumento para as medidas de REC, apontando diferenças significativas entre os 

resultados iniciais e aqueles obtidos um ano após o início do tratamento. Estes 

resultados demonstram que ambas as terapias foram eficazes em reduzir 

significativamente o acúmulo de placa bacteriana e a inflamação gengival nos 

sítios tratados (gráfico 1), assim como, resultam em bolsas periodontais e 

defeitos ósseos mais rasos assim como ganho de inserção clínica periodontal 

(tabelas 4 e 5). Entretanto, ambos os grupos resultam em aumento significativo 

da recessão gengival nos sítios tratados. Avaliações inter-grupo demonstraram 

que as magnitudes de mudanças em PD, PAL e CEJ-BD foram 

significativamente maiores no grupo teste (Tabela 5), demonstrando a maior 

eficácia clínica deste tratamento nos parâmetros clínicos de cicatrização 

tecidual avaliados nesta população experimental. 
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Gráfico 1 – Alterações nas medições de FMPS e BOP durante o estudo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Medições clínicas obtidas um ano após o tratamento. Avaliações inter-

grupo.  

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PD 6.6±1.3 4.2±0.8 2.4±0.1 <0.01 * 

REC 1.6±0.8 1.4±0.6 0.2±0.2 0.28 NS 

PAL 8.0±1.9 5.7±1.4 2.4±0.1 <0.01 * 

CEJ-BD 10.2±3.2 8.0±1.7 2.2±1.5 <0.01 * 

 
PD = Profundidade de Sondagem, REC =  recessão gengival, NIC = nível de inserção 
clínica, CEJ-BD = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito 
ósseo; PS (%) = porcentagem de sítios exibindo placa, BOP (%) = porcentagem de 
sítios exibindo sangramento à sondagem. Dados apresentados como média ± desvio 
padrão. P = probabilidade estatística. 
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Tabela 5 – Medições clínicas obtidas um ano após o tratamento. Avaliações inter-

grupo e intra-grupo.  

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PDi 

PD1 

9.5±1.5 

6.6±1.3 

9.7±1.9 

4.2±0.8 

0.2±0.1 

2.4±0.1 

0.25 NS 

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

2.9±0.9 

<0.01 * 

5.5±1.4 

<0.01 * 

  

RECi 0.9±0.7 0.8±0.6 0.1±0.1 0.28 NS 

REC1 1.6±0.8 1.4±0.6 0.2±0.2 0.28 NS 

DIFERENÇA 

P 

-0.7±0.1 

<0.01 * 

-0.7±0.2 

<0.01 * 

  

PALi 10.3±1.3 10.4±1.6 0.1±0.6 0.33 NS 

PAL1 8.0±1.9 5.7±1.4 2.4±0.1 <0.01 * 

DIFERENÇA 2.2±0.5 4.8±0.2   

P <0.01 * <0.01 *   

CEJ-BDi 11.6±1.3 11.8±1.2 0.2±0.1 0.30 NS 

CEJ-BD1 10.2±3.2 8.0±1.7 2.2±1.5 <0.01 * 

DIFERENÇA 1.5±0.2 3.8±0.5   

P <0.01 * <0.01 *   

 
PDi = Profundidade de Sondagem inicial, PD1 = Profundidade de Sondagem após 1 
ano; RECi =  recessão gengival inicial, REC1 =  recessão gengival após 1 ano; NICi = 
nível de inserção clínica inicial, NIC1 = nível de inserção clínica após 1 ano; CEJ-BDi = 
distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo inicial, CEJ-BD1 = 
distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo após 1 ano; 
Dados apresentados como média ± desvio padrão. P = probabilidade estatística. 
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5.3. Resultados após cinco anos de tratamento 

 Dados relativos às medições clínicas (PD, REC, PAL, CEJ-BD) 

realizadas nos dentes dos grupos teste e controle 5 anos após o tratamento 

são apresentados nas tabelas 6 e 7. Avaliações intra-grupo demonstraram 

reduções em PD, PAL e CEJ-BD, assim como aumento para as medidas de 

REC, apontando diferenças significativas entre os resultados iniciais e aqueles 

obtidos cinco anos após o início do tratamento. Deste modo, ambas as terapias 

foram eficazes em manter reduzidas significativamente o acúmulo de placa 

bacteriana e a inflamação gengival nos sítios tratados (gráfico 1), 

demonstrando a eficácia dos cuidados de manutenção e controle ao longo de 

cinco anos.  

Medidas de PD, PAL e CEJ-BD demonstram que as terapias resultam 

em bolsas periodontais e defeitos ósseos mais rasos cinco anos após o 

tratamento (tabela 6). Entretanto, ambos os grupos resultam em aumento 

significativo da recessão gengival nos sítios tratados. Avaliações inter-grupo 

demonstraram que as magnitudes de mudanças em PD, PAL e CEJ-BD foram 

significativamente maiores no grupo teste (Tabela 6), demonstrando a maior 

eficácia clínica deste tratamento nos parâmetros clínicos de cicatrização 

tecidual avaliados nesta população experimental.  

Comparando-se os resultados obtidos um e cinco anos após o 

tratamento (tabela 7) observa-se tendência de redução da magnitude das 

reduções em PD, ganhos de PAL e ganhos ósseos iniciais. As alterações em 

REC neste período não foram significantes.   
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Tabela 6 – Medições clínicas obtidas cinco anos após o tratamento. Avaliações 

inter-grupo e intra-grupo.  

 

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PDi 

PD5 

9.5±1.5 

7.1±1.4 

9.7±1.9 

4.5±1.4 

0.2±0.1 

2.5±1.3 

0.25 NS 

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

2.5±1.5 

<0.01 * 

5.4±1.6 

<0.01 * 

  

RECi 0.9±0.7 0.8±0.6 0.1±0.1 0.28 NS 

REC5 1.8±0.7 1.5±0.8 0.2±0.8 0.10 NS 

DIFERENÇA 

P 

-0.9±0.7 

<0.01 * 

-0.7±0.7 

<0.01 * 

  

PALi 10.4±1.3 10.6±1.6 0.2±0.6 0.33 NS 

PAL5 8.9±2.1 6.1±1.1 2.8±1.6 <0.01 * 

DIFERENÇA 1.5±1.7 4.5±1.3   

P <0.01 * <0.01 *   

CEJ-BDi 11.6±1.3 11.8±1.2 0.2±0.1 0.30 NS 

CEJ-BD5 10.1±1.7 7.8±1.9 2.2±1.8 <0.01 * 

DIFERENÇA 1.7±1.3 4.1±1.3   

P <0.01 * <0.01 *   

 
PDi = Profundidade de Sondagem inicial, PD5 = Profundidade de Sondagem após 5 
anos; RECi =  recessão gengival inicial, REC5 =  recessão gengival após 5 anos;NICi 
= nível de inserção clínica inicial, NIC5 = nível de inserção clínica após 5 anos; CEJ-
BDi = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo inicial, CEJ-
BD5 = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo após 5 
anos; Dados apresentados como média ± desvio padrão. P = probabilidade estatística. 
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Tabela 7 – Medições clínicas obtidas um e cinco anos após o tratamento. 

Avaliações inter-grupo e intra-grupo.  

 

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PD1 

PD5 

6.7±1.3 

7.1±1.4 

4.3±0.9 

4.5±1.3 

2.4±0.1 

2.6±1.3 

<0.01 *  

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

-0.4±0.1 

<0.01 * 

-0.3±0.1 

0.03 * 

  

REC1 1.7±0.8 1.5±0.7 0.2±0.2 0.28 NS 

REC5 1.8±0.7 1.5±0.8 0.3±0.2 0.10 NS 

DIFERENÇA 

P 

-0.1±0.8 

0.21  

-0.1±0.7 

0.38  

  

PAL1 8.2±2.0 5.8±1.5 2.4±0.1 <0.01 * 

PAL5 8.9±2.1 6.1±1.1 2.8±1.6 <0.01 * 

DIFERENÇA -0.6±2.0 -0.3±1.3   

P <0.01 * 0.03 *   

CEJ-BD1 10.2±1.6 8.1±1.6 2.2±1.5 <0.01 * 

CEJ-BD5 10.1±1.7 7.9±1.9 2.3±1.8 <0.01 * 

DIFERENÇA 0.1±1.6 0.3±1.8   

P 0.09 0.01 *   

 
PD1 = Profundidade de Sondagem após 1 ano, PD5 = Profundidade de Sondagem 
após 5 anos; REC1 =  recessão gengival após 1 ano, REC5 =  recessão gengival após 
5 anos; NIC1 = nível de inserção clínica após 1 ano, NIC5 = nível de inserção clínica 
após 5 anos; CEJ-BD1 = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito 
ósseo após 1 ano, CEJ-BD5 = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do 
defeito ósseo após 5 anos; Dados apresentados como média ± desvio padrão. P = 
probabilidade estatística. 
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5.4. Resultados após dez anos de tratamento 

 Dados relativos às medições clínicas (PD, REC, PAL, CEJ-BD) 

realizadas nos dentes dos grupos teste e controle 10 anos após o tratamento 

são apresentados nas tabelas 8, 9 e 10. Avaliações intra-grupo demonstraram 

reduções em PD, PAL e CEJ-BD, assim como aumento para as medidas de 

REC, apontando diferenças significativas entre os resultados iniciais e aqueles 

obtidos dez anos após o início do tratamento. Deste modo, ambas as terapias 

resultam em bolsas periodontais e defeitos ósseos mais rasos. Entretanto, 

ambos os grupos resultam em aumento significativo da recessão gengival nos 

sítios tratados. 

 Avaliações inter-grupo demonstraram que as magnitudes de mudanças 

em PD, PAL e CEJ-BD foram significativamente maiores no grupo teste 

(Tabela 8), demonstrando a maior eficácia clínica deste tratamento nos 

parâmetros clínicos de cicatrização tecidual avaliados nesta população 

experimental. Comparando-se os resultados obtidos um e dez anos após o 

tratamento (tabela 9) observa-se tendência de redução da magnitude das 

reduções em PD, ganhos de PAL e ganhos ósseos iniciais. As alterações em 

REC neste período não foram significantes.  No período de 5 a 10 anos após o 

tratamento observou-se uma tendência a redução da magnitude da redução de 

PD e ganhos de PAL observados, entretanto, observa-se estabilidade nos 

níveis ósseos e REC (tabela 10). 

 

 



 

 52 

Tabela 8 – Medições clínicas obtidas dez anos após o tratamento. Avaliações inter-

grupo e intra-grupo.  

 

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PDi 

PD10 

9.5±1.6 

7.2±1.5 

9.8±1.9 

4.9±1.3 

0.2±0.1 

2.4±1.4 

0.25 NS 

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

2.3±1.6 

<0.01 * 

5.0±1.6 

<0.01 * 

  

RECi 1.0±0.8 0.9±0.6 0.1±0.1 0.28 NS 

REC10 1.8±0.9 1.3±0.8 0.4±0.9 0.03 * 

DIFERENÇA 

P 

-0.8±0.9 

<0.01 * 

-0.5±0.7 

<0.01 * 

  

PALi 10.3±1.4 10.5±1.5 0.1±0.6 0.33 NS 

PAL10 8.7±1.2 6.4±1.2 2.4±1.2 <0.01 * 

DIFERENÇA 1.5±1.2 4.1±1.4   

P <0.01 * <0.01 *   

CEJ-BDi 11.6±1.3 11.8±1.2 0.2±0.1 0.30 NS 

CEJ-BD10 10.1±1.8 7.7±1.9 2.5±1.9 <0.01 * 

DIFERENÇA 1.6±1.6 4.3±1.6   

P <0.01 * <0.01 *   

 
PDi = Profundidade de Sondagem inicial, PD10 = Profundidade de Sondagem após 10 
anos; RECi =  recessão gengival inicial, REC10 =  recessão gengival após 10 
anos;NICi = nível de inserção clínica inicial, NIC10 = nível de inserção clínica após 10 
anos; CEJ-BDi = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo 
inicial, CEJ-BD10 = distância entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito 
ósseo após 10 anos; Dados apresentados como média ± desvio padrão. P = 
probabilidade estatística. 
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Tabela 9 – Medições clínicas obtidas um e dez anos após o tratamento. Avaliações 

inter-grupo e intra-grupo.  

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PD1 

PD10 

6.6±1.3 

7.2±1.5 

4.2±0.8 

4.9±1.3 

2.4±0.1 

2.4±1.4 

<0.01 *  

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

0.6±1.4 

<0.01 * 

-0.6±1.1 

<0.01 * 

  

REC1 1.7±0.8 1.5±0.7 0.2±0.2 0.28 NS 

REC10 1.8±0.9 1.3±0.8 0.4±0.9 0.03 * 

DIFERENÇA 

P 

-0.1±0.9 

0.37  

0.2±0.7 

0.06 

  

PAL1 8.0±1.9 5.7±1.4 2.4±0.1 <0.01 * 

PAL10 8.7±1.2 6.3±1.3 2.4±1.3 <0.01 * 

DIFERENÇA 0.7±1.6 0.6±1.4   

P <0.01 * <0.01 *   

CEJ-BD1 10.2±3.2 8.0±1.7 2.2±1.5 <0.01 * 

CEJ-BD10 10.1±1.8 7.7±1.9 2.4±1.9 <0.01 * 

DIFERENÇA 0.1±1.7 0.3±1.8   

P 0.36 <0.01 *   

 

PDi = Profundidade de Sondagem inicial, PD10 = Profundidade de Sondagem após 10 anos; 

RECi =  recessão gengival inicial, REC10 =  recessão gengival após 10 anos;NICi = nível de 

inserção clínica inicial, NIC10 = nível de inserção clínica após 10 anos; CEJ-BDi = distância 

entre a junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo inicial, CEJ-BD10 = distância entre a 

junção cemento-esmalte e a base do defeito ósseo após 10 anos; Dados apresentados como 

média ± desvio padrão. P = probabilidade estatística. 

 



 

 54 

 

Tabela 10 – Medições clínicas obtidas cinco e dez anos após o tratamento. 

Avaliações inter-grupo e intra-grupo.  

 

 

MEDIDA CONTROLE TESTE DIFERENÇA P 

PD5 

PD10 

7.1±1.4 

7.2±1.5 

4.5±1.3 

4.8±1.3 

2.6±1.3 

2.4±1.4 

<0.01 *  

<0.01 * 

DIFERENÇA 

P 

-0.3±1.3 

<0.01 * 

-0.3±1.2 

0.04 * 

  

REC5 1.8±0.7 1.5±0.8 0.3±0.2 0.10 NS 

REC10 1.8±0.9 1.3±0.8 0.4±0.9 0.03 * 

DIFERENÇA 

P 

0.0±0.8 

0.5 

0.2±0.9 

<0.01 * 

  

PAL5 8.9±2.1 6.1±1.1 2.8±1.6 <0.01 * 

PAL10 8.7±1.2 6.3±1.3 2.4±1.3 <0.01 * 

DIFERENÇA -0.2±1.6 -0.2±1.2   

P 0.08 <0.01 *   

CEJ-BD5 10.1±1.7 7.9±1.9 2.3±1.8 <0.01 * 

CEJ-BD10 10.1±1.8 7.7±1.9 2.4±1.9 <0.01 * 

DIFERENÇA -0.1±1.8 0.1±2.0   

P 0.16 0.08   

 
PD5 = Profundidade de Sondagem após 5 anos, PD10 = Profundidade de Sondagem 
após 10 anos; REC5 =  recessão gengival após 5 anos, REC10 =  recessão gengival 
após 10 anos; NIC5 = nível de inserção clínica após 5 anos, NIC10 = nível de inserção 
clínica após 10 anos; CEJ-BD5 = distância entre a junção cemento-esmalte e a base 
do defeito ósseo após 5 anos, CEJ-BD10 = distância entre a junção cemento-esmalte 
e a base do defeito ósseo após 10 anos; Dados apresentados como média ± desvio 
padrão. P = probabilidade estatística. 
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo clínico controlado randomizado longitudinal 

demonstrou que o rhFGF-2 aplicado em defeitos ósseos periodontais por meio 

de um carreador de ácido hialurônico resulta em reduções significativamente 

maiores que o grupo controle em PD, PAL e CEJ-BD obtidas um, cinco e dez 

anos após o início do tratamento. Estes resultados sugerem que a nova 

modalidade de tratamento proposta apresenta desempenho clínico superior a 

terapia convencional. É inovador ao propor uma nova combinação de 

substâncias bioativas (HA e rhFGF-2) para a regeneração periodontal por meio 

dos princípios de engenharia tecidual. O longo tempo de avaliação, com a 

comcomitante manutenção de parcela significativa da amostra inicial, é um 

aspecto de importante destaque do presente estudo em relação ao estudos 

prévios da literatura e parece prover uma sólida base de sustentação para a 

eficácia e segurança da terapia proposta.  

A eficácia clínica dos procedimentos periodontais regenerativos tem sido 

amplamente analisada a partir de estudos comparativos entre procedimentos 

regenerativos e a abordagem padrão. A partir da realização de um tratamento 

regenerativo, busca-se  manter os resultados de ganho de inserção alcançados 

ao longo do tempo. Neste contexto, em um pioneiro estudo prospectivo de 

longo prazo, Gottlow et al (1992) avaliaram a estabilidade de nova inserção  

alcançada através da RTG, de 80 sítios em 39 pacientes.  O ganho de inserção 

clínica após 6 meses  foi ≥2mm (2 a 7mm) e estes resultados foram 

monitorados ao longo de 5 anos, sendo 65 sítios por 2 anos, 40 por 3 anos e 9 

sítios por 5 anos.  Além disso, diversos estudos clínicos que avaliaram os 
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resultados longitudinais da RTG demonstraram que, com a participação do 

paciente em um cuidadoso programa de suporte periodontal recomendado pelo 

profissional e a manutenção de boa higiene oral, os resultados alcançados 

podem ser mantidos a longo prazo (Gottlow et al,1992; McClain & Schallhorn, 

1993; Becker & Becker,1993; Cortellini et al, 1994, 1996a; Matchei et al 1996; 

Sculean et al 2006).  

Entretanto, a exposição do enxerto e da membrana, com consequente 

contaminação bacteriana durante a cicatrização, é considerada a maior 

complicação em procedimentos periodontais regenerativos de RTG, com taxas 

relatadas de prevalência de exposição da membrana variando de 50 a 100% 

dos sítios tratados (Becker et al, 1998; Cortellini et al,1990,1993b; Selvig et al, 

1992,1993; Murphy,1995a; Trombelli et al 1997; Mayfield et al 1998). Deste 

modo, a otimização de técnicas cirúrgicas para minimizar a ocorrência de tais 

complicações e otimizar a capacidade regenerativa dos sítios tratados tem sido 

proposta. A utilização de um material regenerativo na forma de gel associado a 

técnicas de preservação papilar parece ser uma alternativa viável na busca 

pela otimização dos resultados clínicos regenerativos, ao simplificar o 

procedimento cirúrgico e reduzir a frequência de deisciência da ferida.   

 Conforme documentado em diversas revisões sistemáticas com meta-

análises, a instrumentação radicular realizada em conjunto com cirurgia 

periodontal tem sido amplamente utilizada como grupo controle na grande 

maioria dos estudos avaliando técnicas regenerativas em defeitos intra-ósseos 

(Trombelli et al. 2002, Needleman et al. 2005, Esposito et al. 2009, Graziani et 

al 2012), e demonstra grande variabilidade de resultados (Tu et al 2008) 

provavelmente relacionados ao tipo de técnica cirúrgica, ao desenho do 
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retalho, incisões e suturas empregados (Graziani et al 2012). 

Independentemente da variabilidade, parece haver concordância que estas 

terapias frequentemente apresentam resultados clínicos inferiores aqueles 

relatados para as técnicas regenerativas avaliadas em paralelo (Trombelli et al. 

2002, Needleman et al. 2005, Esposito et al. 2009, Graziani et al 2012). 

 Várias técnicas foram desenvolvidas na intenção de conservar 

anatomicamente os tecidos interdentais, tais como os retalhos de preservação 

papilar (Takei et al 1985), a técnica de preservação de papilla modificada 

(Cortellini et al. 1995b) e o retalho de preservação papilar simplificado 

(Cortellini et al. 1999). Entretanto, em revisão sistemática recente, Graziani et 

al (2012) relataram a inesistência de estudos clínicos longitudinais, com 

duração superior a 24 meses, avaliando estas técnicas.  

 Os resultados do presente estudo, quanto as características iniciais dos 

sítios, demonstram que os defeitos tratados possuíam maior PD, PAL e INTRA 

sugerindo maior severidade de doença da população estudada em contraste 

com outros estudos empregando técnicas de preservação papilar (Graziani et 

al 2012). Relevantemente, as magnitudes das alterações nos parâmetros 

clínicos avaliados um ano após a terapia foram similares, sugerindo respostas 

clínicas equivalentes e independentes da severidade inicial da doença. Em 

consonância com outros resultados relatados na literatura para  retalhos 

convencionais (Trombelli et al. 2002, Needleman et al. 2005, Esposito et al. 

2009), a magnitude de melhora dos parâmetros avaliados no grupo controle  foi 

relativamente modesta. 

 

 



 

 58 

 

6.1 Resultados longitudinais após 5 anos de tratamento 

Estudos clínicos longitudinais, avaliando os efeitos da terapia 

periodontal em defeitos intra-ósseos, com duração igual a 5 anos, estão 

disponíveis na literatura (Kim et al 2002; Eickholz 2004, 2007; Heden et al 

2006; Orsini et al 2008; Sculean et al 2004, 2006, 2007; Stavropoulos et al 

2005, 2010; Menezes et al 2012). Diversas modalidades de tratamento 

cirúrgico de defeitos intra-ósseos em humanos foram comparadas, tais como 

RTG (Kim et al 2002; Eickholz et al 2004, 2007; Stavropoulos et al 2005; Orsini 

et al 2008; Pretzl et al 2008; Stavropoulos et al 2010); EMD (Heden et al 2006); 

RTG versus EMD (Sculean et al 2006, 2007); terapia cirúrgica convencional, 

EMD, RTG e EMD associado a RTG  (Sculean et al 2004) e enxertos de 

substitutos ósseos associados ou não ao PRP (Menezes et al 2012).  

Apenas um estudo comparou os resultados longitudinais da terapia 

cirúrgica regenerativa com RTG associado a mineral ósseo bovino versus 

convencional (Sculean 2004). Os resultados de redução de PD e ganho de 

PAL obtidos pelos grupos teste e controle do presente estudo são similares 

aqueles relatados neste estudo. O estudo de Sculean et al (2004) encontrou 

diferenças significativas em ganho de PAL e redução de PD entre as terapias 

testadas a longo prazo, em consonância com os dados do presente estudo, 

que apontam diferenças significantes 5 anos após o tratamento entre os grupos 

teste e controle.  

Os resultados de redução de PD, ganho de PAL e ganhos ósseos 

obtidos pelos grupos teste do presente estudo foram superiores aqueles 

relatados para outras modalidades regenerativas avaliadas 5 anos após o 
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tratamento (Kim et al 2002; Eickholz 2004, 2007; Orsini et al 2008; Sculean et 

al 2004, 2006, 2007; Stavropoulos et al 2005, 2010; Menezes et al 2012) a 

despeito de medidas iniciais de PD, PAL e INTRA semelhantes entre o 

presente estudo e os demais. Neste sentido, a terapia teste do presente estudo 

apresentou ganho de PAL e redução de PD após 5 anos maiores do que 

aqueles relatados para RTG (Kim et al 2002; Eickholz et al 2004, 2007; Pretzl 

et al 2008), EMD (Sculean et al 2004), GTR associados a enxertos ou 

substitutos ósseos (Stavropoulos 2005,2010; Sculean et al 2007; Orsini et al 

2008) e PRP associados a HA (Menezes et al 2012). Ganhos ósseos foram 

maiores do que aqueles relatados para RTG (Kim et al 2002; Eickholz & 

Hausmann 2002; Eickholz et al 2004; 2007). Estas diferenças parecem ser 

devidas ao maior potencial regenerativo da terapia teste avaliada no presente 

estudo, uma vez que diferenças significativas foram encontradas nos 

parâmetros de cicatrização tecidual entre os grupos teste e controle 1  e 5 anos 

após o tratamento. A seleção rigorosa da população estudada, incluindo a 

ausência de pacientes fumantes e portadores de formas agressivas de Doença 

Periodontal, assim como a regularidade da terapia de manutenção e controle 

também podem ter contribuído decisivamente para os resultados otimizados do 

presente estudo (Sculean et al 2004, 2006, 2007; Stavropoulos et al 2005, 

2010).  

 

6.2 Resultados longitudinais após 10 anos de tratamento 

Poucos estudos clínicos controlados randomizados, avaliando os efeitos 

da terapia periodontal em defeitos intra-ósseos, com duração igual ou superior 

a 10 anos, estão disponíveis na literatura (Sculean et al 2008; Pretzi et al 2008; 
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Nickles et al 2009). A comparação dos presentes resultados com aqueles 

previamente publicados na literatura demonstra que a magnitude das 

alterações clínicas (redução de PD, ganhos de PAL e ganhos ósseos) 

observadas no grupo teste do presente estudo 10 anos após o tratamento são 

superiores aqueles previamente relatados (Sculean et al 2008; Pretzi et al 

2008; Nickles et al 2009). Estes estudos compararam a terapia convencional 

com RTG com membranas absorvíveis (Nickles et al 2009, Sculean et al 2008), 

EMD ou EMD associado a RTG (Sculean et al 2008). Um estudo avaliou RTG 

utilizando membranas absorvíveis com membranas não-absorvíveis (Pretzi et 

al 2008). Apenas dois estudos compararam os resultados longitudinais da 

terapia cirúrgica regenerativa versus convencional por este período de tempo 

(Sculean 2008; Nickles et al 2009).  Em ambos os estudos não foram 

encontradas diferenças significativas em ganho de PAL e redução de PD entre 

as terapias testadas a longo prazo, em contraste com os dados do presente 

estudo que apontam diferenças significantes estabelecidas no curto prazo (1 

ano) e mantidas a longo prazo (5 a 10 anos). Estas diferenças podem ser 

explicadas pela maior força estatística, tamanho maior da amostra tratada, 

realização de terapia de controle e manutenção mais frequente e ausência de 

fumantes na população tratada no presente estudo em relação aos demais 

estudos da literatura. 

Além disto, a maior força estatística do presente estudo foi certamente 

motivada pelo maior tamanho de amostra avaliada após 10 anos de 

tratamento. Enquanto os estudos anteriores relataram dados de grupos 

variando entre 9 (Sculean et al 2008; Pretzi et al 2008) e 16 (Nickles et al 2009) 

pacientes tratados, o presente estudo avaliou 24 pacientes por grupo após 10 
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anos de tratamento. Deste modo, a combinação da magnitude da diferença dos 

resultados e a equivalência do desvio padrão com o número maior de 

pacientes avaliados resultou em força estatística mais adequada para decretar 

significância dos diferenças encontradas entre os grupos teste e controle no 

presente estudo.  

A diluição da amostra inicial do presente estudo (20% dos pacientes 

tratados) foi compatível com a literatura que aponta valores entre 0% (Nickles 

et al 2009) e 36% (Moder et al 2012) em estudos com mais de cinco anos de 

duração (Sculean et al 2008; Pretzi et al 2008; Nickles et al 2009, Stavropoulos 

et al 2010; Moder et al 2012). Neste contexto, as estratégias de inclusão e as 

estimativas iniciais do tamanho da amostra do presente estudo parecem ter 

contribuído para o estabelecimento de uma amostragem inicial satisfatória (30 

pacientes por grupo). Poucos estudos (Cortellini et al 2004, Heden et al 2006, 

Menezes et al 2012) trataram amostras desta magnitude, e somente um destes 

é um estudo clínico controlado randomizado de boca dividida (Menezes et al 

2012) como o presente trabalho, entretanto com duração menor (4 anos).   
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7. CONCLUSÕES 

1- O uso de rhFGf-2/HA resultou em reduções de profundidade de sondagem 

periodontal significativamente maiores do que a terapia convencional 1, 5 e 10 

anos após o tratamento. 

 

2- O uso de rhFGf-2/HA resultou em ganhos de inserção clínica periodontal 

significativamente maiores do que a terapia convencional 1, 5 e 10 anos após o 

tratamento. 

 

3- O uso de rhFGf-2/HA resultou em ganhos ósseos significativamente maiores 

do que a terapia convencional 1, 5 e 10 anos após o tratamento. 

 

4- Aplicação tópica trans-cirúrgica de rhFGF-2/Ha em defeitos ósseos 

periodontais aumenta os parâmetros clínicos de regeneração do aparato de 

suporte periodontal. 

 

5- As melhorias obtidas nos níveis ósseos e nos níveis de inserção periodontal, 

além das reduções nas profundidades de sondagem, são estáveis a longo 

prazo.   
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