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Abreviaturas 

ADN – adenosina trifosfato  

CsA – Ciclosporina A  

mg – miligramas  

g – gramas 

h – hora  

IL-2 – Interleucina tipo 2  

IL-1 – Interleucina tipo 1  

MMP-1 – metaloproteinase tipo 1  

MMP-2 – metaloproteinase tipo 2  

% - Por cento  

<  - inferior   

TGF-β – factor de transformação do crescimento (Transforming Growth Factor β)  

T 12 – aos 12 meses 

T 15 – aos 15 meses  

T 0 – 0 meses 

T 30 – 30 meses  
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RESUMO  

Introdução: O aumento de volume gengival induzido por fármacos é um efeito adverso 

da terapêutica com: imunosupressores - (Ciclosporina A); anti-hipertensores - 

(bloqueadores dos canais de cálcio) e anti-epilépticos (fenitoína). Foram identificados 

vários factores de risco da lesão gengival como: idade, dose do fármaco, duração do 

tratamento e presença de biofilme bacteriano.1  

Objectivos: Pretende-se sintetizar o estado da arte relacionado com a etiopatogenia e 

tratamento do aumento de volume gengival induzido por fármacos.  

Material e métodos: Nesta pesquisa da literatura científica foram utilizadas as bases 

de dados: EBSCO HOST (CINAHL, Pré – CINAHL, MEDLINE, BIOMED; PUBMED); 

Cochrane date Base of Sistematic Reviews (CDSR) e B-ON (Academic Search Premier 

Elsevier; Springer Link e Wiley Intercience). É uma revisão convencional da literatura 

científica relevante sobre o aumento de volume gengival induzido por fármaco.   

Desenvolvimento: A introdução de fármacos alternativos é uma opção que diminui a 

incidência de aumento gengival. O tratamento cirúrgico, sobretudo a gengivectomia, 

continua a ser primeira escolha. No entanto começam a surgir estudos de que o 

tratamento não cirúrgico associado com um adequado controlo do biofilme bacteriano 

por parte do doente constitui uma opção viável e menos traumatizante para a 

prevenção/tratamento da lesão.  

Conclusão: A etiologia do aumento de volume gengival induzido por fármacos é 

considerada multifactorial. O diagnóstico desta lesão torna-se difícil dado não existir um 

método consensual que analise e identifique o aumento de volume gengival. Assim 

sendo, a prevalência da lesão aparece descrita de forma diferente nos vários estudos. 

O tratamento não-cirúrgico pode prevenir a ocorrência deste efeito adverso e sempre 

que possível esta opção deve ser adoptada antes da cirurgia. Como ainda não existe 

consenso relativamente ao diagnóstico desta lesão, consideramos pertinente a 

realização de mais estudos, que permitam compreender, identificar claramente o 

aumento gengival, bem como a forma mais adequada de prevenção e tratamento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ciclosporina A, tratamento não cirúrgico, aumento de volume 

gengival, transplantados renais, Tacrolimus, gengivectomia, controlo de placa, factores 

de risco 
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ABSTRACT 

Introduction: Drug induced gingival overgrowth is one of the most frequent adverse 

effects of immunosuppressant therapy (Cyclosporine A), Calcium channel blockers and 

Phenytoin. There are several risk factors associated to this lesion: age, dose, duration 

of therapy and presence of dental plaque.1 

Aim: The aim of this study is to summarize the current knowledge regarding the 

etiopathogenesis and treatment of drug-induced gingival overgrowth related with 

Cyclosporine A and Calcium Channel Blockers.   

Material and Methods: This review is based on literature identified using the 

databases: EBSCO HOST (CINAHL, Pré – CINAHL, MEDLINE, BIOMED; PUBMED); 

British Medical Index, Cochrane date Base of Sistematic Reviews (CDSR) and B-ON 

(Academic Search Premier Elsevier; Springer Link e Wiley Intercience). This is not a 

conventional review of relevant literature about gingival overgrowth induced by 

Cyclosporine A and Calcium Channel Blockers.  

Results: The introduction of alternative immunosuppressant drugs has been suggested 

as a mean to decrease the incidence of gingival overgrowth. Regarding the treatment, 

surgical treatment with gingivectomy is still the first option even though there are 

scientific evidences that non-surgical periodontal treatment with a good plaque control 

by the patient is a viable option and less traumatizing to control the drug-induced 

gingival overgrowth.  

Conclusion: The etiology of drug induced gingival is probably multifactorial and is still 

uncertain. The pathogenesis is most likely associated with a discontrol in the collagen 

homeostasis. This is the most accept theory for drug-induced gingival overgrowth. The 

other problem regarding this overgrowth is the diagnosis because there isn’t a common 

method to diagnose. Drug-induced gingival overgrowth is a common clinical problem 

that often requires intervention; non-surgical treatment can limit the occurrence of this 

unwanted side effect, so if it’s possible this strategy should be adopted before surgery. 

Further studies are required to understand more clearly this drug-induced gingival 

overgrowth.  

KEY-WORDS: Cyclosporine A, risk factors, non-surgical treatment, gingival overgrowth, 

Tacrolimus, renal transplants, gingivectomy, plaque control 
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Introdução  

 

 O aumento de volume gengival é um efeito adverso associado, sobretudo a três 

tipos de fármacos: os anticonvulsionantes, os bloqueadores dos canais de cálcio e 

imunossupressores.2  

Apesar do desenvolvimento da farmacologia no tratamento dos eventos 

patológicos no ser humano, continuam a ser utilizados alguns fármacos, que têm 

efeitos adversos, nomeadamente ao nível do tecido gengival. Entre eles destacamos: 

- A Ciclosporina A (CsA) utilizada para prevenir a rejeição dos transplantes 

de órgãos sólidos (coração, rim, pulmão, fígado), bem como no 

tratamento de doenças auto-imunes.3  

- A Fenitoína é um dos anti-epilépticos utilizados para bloquear os canais 

de sódio mediados pela voltagem ao nível das células neurais. 4  

- Os bloqueadores dos canais de cálcio promovem a vasodilatação 

prolongada das artérias coronárias e são amplamente utilizados no 

tratamento de doenças cardiovasculares isquémicas.5  

Os mecanismos farmacocinéticos que influenciam o tecido gengival ainda são 

desconhecidos, bem como as teorias desenvolvidas que não conseguem esclarecer o 

processo patogénico da lesão.2,4,6,7  

 Na generalidade, as alterações gengivais manifestam-se entre o primeiro e o 

terceiro mês do tratamento farmacológico, particularmente no sector anterior (face 

vestibular e faces interproximais dos dentes). 8 

  Neste artigo será utilizada a denominação “aumento de volume gengival” em 

vez de “hiperplasia” ou “hipertrofia”, dado que estas não caracterizam a totalidade da 

lesão em estudo.  

A ocorrência da alteração do volume gengival é evidente nos doentes 

transplantados medicados com CsA.  

A prevalência desta lesão tem variado de acordo com a metodologia dos 

estudos: variáveis farmacológicas (dose e duração do tratamento com CsA; e 

características do doente (uso simultâneo de outros fármacos, idade, pré-disposição 

genética, outras doenças sistémicas, controlo de higiene oral). 2,7,9,10,11 
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 Esta alteração gengival caracteriza-se por etiologia multi-factorial.7,12 O 

mecanismo patogénico é mediada por fibroblastos, citoquinas e metalo-proteinases da 

matriz extra-celular que interagem entre si numa rede complexa de mecanismos 

criando o padrão histológico típico do aumento de volume gengival. 13 

Através, da análise histológica, foi demonstrado que a CsA tem efeito directo 

sobre os fibroblastos, proporcionando no tecido gengival o desenvolvimento de fibrose 

com infiltrado inflamatório.2,7,14  

Apesar da existência de diferentes teorias explicativas dos processos de como o 

fármaco actua sobre o tecido gengival, o fenómeno patológico ainda não está 

totalmente esclarecido.3 

 Neste sentido, alguns autores descrevem alguns dos mecanismos que 

pretendem esclarecer o aumento de tecido gengival: 

- Mecanismos de inibição: das metalo-proteinases 1 da matriz extracelular; 

da produção de metalo-proteinases e da degradação do colagénio; 6 

- Mecanismos de estimulação: da produção de TGF β e do factor de 

crescimento do tecido conjuntivo.2,14  

Assim, com estes mecanismos as características histológicas do aumento de 

volume gengival são essencialmente: a acantose evidente pelo aumento das cristas 

epiteliais; a hiperqueratose e o aumento da espessura epitelial.6,14  

Quando o diagnóstico e tratamento são precoces previne-se a complexidade da 

resolução do problema e para o doente melhora-se o conforto.15 

  A forma mais grave do aumento de volume gengival apresenta diversas 

complicações para o doente: alteração da imagem; interferência no normal 

funcionamento oral; atraso na erupção e ocorrência de erupção ectópica (no caso de 

crianças); discurso afectado por envolvimento total ou parcial da coroa e pela gengiva 

aumentada, bem como, dificuldades de higienização (aumento da incidência de 

infecções, cáries e doença periodontal). 9,15 

Actualmente têm sido utilizados novos fármacos na prevenção da rejeição do 

transplante e sobretudo com menos efeitos adversos conhecidos da CsA.16  

Nos estudos consultados é demonstrada a existência da regressão do aumento 

de volume gengival com a substituição da Ciclosporina A por Tacrolimus, 17 no entanto 
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a Ciclosporina A continua a ser um fármaco de primeira escolha nos casos de 

transplante, particularmente nos transplantes renais.15  

O tratamento desta lesão gengival inclui: a remoção da placa bacteriana; a 

manutenção de uma adequada higiene oral e nos casos mais graves, tratamento 

cirúrgico (gengivectomia). 18 Apesar dos métodos de tratamento disponíveis a 

recorrência da lesão ainda é frequente. 18 

 Com este artigo de revisão pretendemos reunir a informação disponível e 

evidenciar a importância do diagnóstico e tratamento precoce do aumento de volume 

gengival nos doentes que precisam do uso contínuo dos fármacos indutores desta 

condição. Desejamos também, demonstrar a importância da integração do médico 

dentista na equipa de saúde para a prevenção e tratamento do aumento de volume 

gengival nos doentes submetidos a transplante de órgãos. 19 

 

Materiais e métodos  

A pesquisa da literatura científica para esta revisão foi realizada com recurso às 

bases de dados: EBSCO HOST (CINAHL, Pré – CINAHL, MEDLINE, BIOMED; 

PUBMED); Brithish Medical Index, Cochrane date Base of Sistematic Reviews (CDSR) 

e na B-ON (Academic Search Premier Elsevier; Springer Link e Wiley Intercience), e 

ainda revistas impressas, disponíveis na biblioteca da FMDUP, através da combinação 

das palavras-chave: Drug induced gingival overgrowth (aumento de volume gengival); 

Non-surgical treatment ; Nifedipine; Phenytoin; Cyclosporin A; Surgical treatment; Oral 

adverse effects for calcium channel blockers. 

Os critérios de inclusão seleccionados foram: artigos em língua portuguesa, 

espanhola ou inglesa, publicados em revistas científicas indexadas, estudos realizados 

em humanos sobre o aumento de volume gengival, com os grupos de fármacos 

pretendidos: os bloqueadores dos canais de cálcio, e imunossupressores.  

De acordo com as palavras-chave foram encontrados 55 artigos dos quais 18 

foram excluídos por não cumprirem os critérios de inclusão. Os 37 artigos restantes (8 

artigos de revisão e 27 artigos de investigação publicados a partir de 2004 e 2 artigos 

de caso clínico) constituíram a base científica deste artigo de revisão. Os artigos de 

investigação foram incluídos em duas tabelas presentes em anexo com descrição 

detalhada da metodologia e dos resultados. (Anexo I e Anexo II)  
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1- Aumento de volume gengival induzido por Ciclosporina A e bloqueadores 
dos canais de cálcio 

O aumento de volume gengival quando induzido por fármacos: 

anticonvulsionantes, os bloqueadores dos canais de cálcio, e imunossupressores têm 

algumas características semelhantes, independentemente do tipo de fármaco.  

No entanto, nesta revisão, apenas será abordado o aumento de volume gengival 

induzido pela Ciclosporina A e bloqueadores de canais de cálcio.  

 Hassel propôs o termo “ gingival overgrowth” que traduzido para português é 

“aumento de volume gengival”. 7 Este conceito resultou do estudo histológico, que 

demonstrou a ocorrência de aumento na síntese da matriz extracelular, principalmente 

do colagénio, em vez do aumento do tamanho ou número de células (fibroblastos) 

presentes no tecido gengival.19  

A utilização dos termos hiperplasia ou hipertrofia não é adequada, tendo em 

conta, que não caracterizam a totalidade da lesão em estudo.2  

Na hipertrofia e hiperplasia ocorre um aumento do número de células, enquanto 

histologicamente no aumento de volume gengival, existe um desequilíbrio da síntese e 

degradação do colagénio1 da matriz extracelular estimulando o aumento do volume do 

tecido, particularmente das fibras colagénicas, sem alteração do número celular.2  

A determinação da prevalência do aumento de volume gengival induzida por 

fármacos ainda é controversa. Esta está relacionada com a falta de uniformidade nos 

métodos de diagnóstico (índices de aumento de volume gengival); os graus de 

inflamação presentes; dosagem do fármaco, o método de administração, idade do 

doente e o uso simultâneo de outros fármacos. Quando todos os factores 

intervenientes não são considerados, a determinação da prevalência torna-se 

complexa e menos rigorosa.1,2,17,19  

1.1 Da Epidemiologia  

 O aumento de volume gengival induzido por fármacos tem sido descrito na 

literatura com uma prevalência de 25% a 81%.Estes valores estão dependentes do tipo 

de amostra e do índice de medição, assim como do período de ocorrência (ocorre nos 

primeiros 12 meses de terapêutica imunossupressora). 17,20  

  O estudo desenvolvido sobre a prevalência do aumento de volume gengival em 

dois grupos de doentes: um grupo de 451 doentes medicados com Ciclosporina A e 
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outro de 134 doentes medicados com Tacrolimus foram obtidos os seguintes 

resultados: o grupo medicado com CsA apresentava em média um maior número de 

casos de aumento de volume gengival (38,1%), quando comparado com 17,9% de 

doentes com aumento de volume gengival clinicamente significativo do grupo de 

medicado com Tacrolimus.16  

Num outro estudo com uma amostra de 115 transplantados renais medicados 

com Ciclosporina A ou Tacrolimus e um bloqueador dos canais de cálcio, foi verificado 

que 34% dos doentes apresentavam aumento de volume gengival, sendo a maior 

prevalência no grupo medicado com Ciclosporina A e bloqueadores dos canais de 

cálcio (76%) e a menor prevalência entre os doentes medicados com Tacrolimus 

(15%). 17  

Nos transplantados existe uma elevada prevalência de hipertensão arterial, de 

85-90%, sendo de difícil tratamento nos doentes com doença renal crónica.9  

Quando, a situação de hipertensão arterial requer tratamento são usados mais 

do que uma classe de fármacos para o seu controlo efectivo. Assim, no tratamento da 

hipertensão arterial são frequentemente prescritos os bloqueadores dos canais de 

cálcio, apesar de poderem potenciar o risco de desenvolvimento de aumento de 

volume gengival em transplantados medicados com ciclosporina.9,21  

1.2 Os fármacos 

 Os efeitos farmacológicos dos imunossupressores e bloqueadores de canais de 

cálcio, têm um efeito semelhante no tecido conjuntivo gengival, ocorrendo aumento do 

seu volume. 2 

 
Ciclosporina A 

 

A ciclosporina A é um endecapetídeo cíclico lipófilico, com actividade 

imunossupressora. Tem funções de inibição da síntese e libertação de IL-2 prevenindo 

a rejeição aguda de órgãos transplantados.20 

 Este imunossupressor, pertence ao grupo dos inibidores da calcineurina. A sua 

acção bloqueia a libertação da IL-2 nos linfócitos T e indirectamente altera a função dos 

monócitos, através da supressão de uma variedade de linfocinas dos linfócitosT, como 

no caso do interferon γ, factor inibidor e quimiotáxico  dos macrófagos. Assim, fica 
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inibida a produção da IL -1 pelos monócitos, com efeito na redução da inflamação e 

das células do tecido conjuntivo. Os efeitos adversos situam-se sobretudo no sistema 

renal, hepático e sobre os fibroblastos gengivais (aumento do volume gengival). 7 

 A forma farmacêutica da Ciclosporina A é em cápsulas de gelatina ou solução 

oral e a via de administração - via oral, na fase de manutenção (Novartis, Basel, 

Switzerland). A dosagem deve ser ajustada, mediante a determinação dos níveis 

séricos do fármaco e das possíveis reacções adversas. 

 Este fármaco pode ser utilizado isoladamente ou em associação com outros 

fármacos:  

 Micofenolato de mofetil, inibidor da síntese do ADN, utilizado na profilaxia da 

rejeição aguda do órgão transplantado em doentes com transplante alogénico 

renal ou hepático  

 Azatioprina, utilizada para aumentar a sobrevivência dos órgãos transplantados 

(geralmente em associação com corticosteróides) 

 Prednisolona (glicocorticóide) 

Actualmente, a Ciclosporina A tem vindo a ser substituída por outro fármaco 

semelhante, o Tacrolimus, mas que parece não apresentar os mesmos efeitos 

adversos, mas ainda necessários mais estudos sobre sua a farmacocinética.17 

 
Bloqueadores dos canais de cálcio  

 

 Estes fármacos são utilizados no controlo de doenças cardiovasculares, mais 

precisamente a hipertensão arterial.22  

 Quimicamente, os antagonistas dos canais de cálcio podem ser classificados 

em: dihidropiridinas (ex.nifedipina), benzotiazinas (ex.diltiazem) e a fenilaquilamina 

(ex.verapamilo). 22 

 Os efeitos adversos são essencialmente devido à vasodilatação provocada pelos 

bloqueadores de canais de cálcio (dor de cabeça, tonturas, edema periférico). A 

utilização contínua deste tipo de fármacos foi associada ao aumento de volume 

gengival.22 
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1.3 Os Factores de risco 

A identificação dos factores de risco associados com a prevalência e gravidade 

do aumento de volume gengival induzido por fármacos bloqueadores dos canais de 

cálcio, e imunossupressores (ciclosporina A) é pertinente para todos os actores 

envolvidos (doente, médico dentista, e médico assistente) na prevenção e tratamento 

deste efeito adverso indesejável. 1  

 Os potenciais factores de risco desta lesão incluem a idade, sexo, variáveis 

periodontais, farmacológicas, outra medicação administrada em simultâneo e os 

factores genéticos. 1,23,35 

Nos estudos desenvolvidos os autores integram as variáveis independentes: 

idade, género, dosagem diária de Ciclosporina A, duração do tratamento 

imunossupressor, uso simultâneo de bloqueadores dos canais de cálcio ou de anti-

epiléticos, índice de placa, concentração plasmática de Ciclosporina A e outros 

fármacos.23,24,35 

 No entanto, a relevância de cada um destes factores de risco ainda é pouco 

consensual, daí a necessidade de desenvolver mais estudos que comprovem a sua 

influência na prevalência e gravidade do aumento de volume gengival. 1 

A idade é, quase sempre, considerada um potencial factor de risco do aumento 

de volume gengival, mas na maioria dos estudos analisados a associação entre a idade 

e o desenvolvimento da lesão não se verificou, 23,24 como é demonstrado no estudo de 

200 transplantados renais com idade média de 39,7 anos, em que não foi encontrada 

associação estatística significativa entre a idade e o desenvolvimento do aumento de 

volume gengival.21  

O aumento do volume gengival nem sempre é linear em todos os grupos etários, 

tendo em conta que o número de crianças afectadas com lesões gengivais 

clinicamente significativas é superior ao número de adultos.1  

Nos doentes medicados com bloqueadores de canais de cálcio não foi 

encontrada associação estatisticamente significativa, ente o factor idade e o aumento 

do volume gengival. 1 

Quanto ao factor género, os estudos são escassos, mas verificou-se uma 

predominância significativa do aumento de volume gengival nos doentes do género 
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masculino.21,25,20 Esta variável não foi identificada como factor de risco no 

desenvolvimento do aumento de volume gengival.23,24,21,8  

Também foram identificados como potenciais factores de risco para as 

alterações gengivais: a duração do tratamento24,20 e o índice de hemorragia.23,25  

Contrariamente, existem estudos que não encontram uma associação 

estatisticamente significativa entre a duração do tratamento e o aumento de volume 

gengival.16 Os estudos analisados que avaliaram a influência da dose diária do fármaco 

na gravidade da lesão gengival também não confirmaram este factor.16 

Quanto aos factores: concentração de creatinina; dosagem de azatioprina20 e de 

prednisolona foram considerados negativo parecendo ter efeito protector nos doentes 

em risco de alterações gengivais.25·  

 

Biofilme bacteriano  

 

Nos estudos existem resultados contraditórios em relação ao facto da presença 

de biofilme bacteriano, avaliado através do índice de placa, poder ser ou não, um factor 

de risco que potencia o desenvolvimento e a gravidade do aumento de volume gengival 

induzido por fármacos.16,17,20,21,23,25 (Anexo II) 

 Um estudo realizado em 585 transplantados renais, medicados com 

imunossupressores, foi medido o índice de placa para avaliar a presença de biofilme 

bacteriano e os dados de índice de placa foram relacionados estatisticamente com os 

dados de gravidade de aumento de volume gengival e não foi encontrada uma 

associação estatisticamente significativa entre os dois factores.16 

 Noutros estudos, a associação entre o índice de placa e o índice de aumento de 

volume gengival foi demonstrada. 17,20,21,23,25  

 No estudo de 100 transplantados, foram avaliadas as variáveis periodontais 

(índice de higiene oral, índice de aumento de volume gengival e profundidade de 

sondagem), foi verificado que não existiam diferenças estatísticas entre os doentes que 

apresentavam doença e aqueles que não a apresentavam. (Anexo I, II) 

No mesmo estudo, foi constituído o grupo de doentes com aumento de volume 

gengival clinicamente significativo e os resultados demonstraram uma relação 

significativa entre o aumento de volume gengival e o índice de hemorragia.25 
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Para confirmar a hipótese da falta de higiene oral, constituir um factor de risco 

associado à lesão da gengiva foi desenvolvido o estudo com 76 transplantados renais 

do sul da Suíça, com uma média de tempo desde o transplante de 97,6 meses (entre 4 

a 282 meses). Para proceder à análise das variáveis periodontais (índice de higiene 

oral e índice de aumento de volume gengival, profundidade de sondagem) foram 

utilizados: o índice de McGraw 9 para o aumento de volume gengival e o índice de 

higiene oral foi classificado: bom (0-30%); regular (30-60%) e mau (60-100 %), com os 

seguintes resultados: 10 doentes com boa higiene (13%), 66 doentes (42 -45%), 

higiene regular.  

Os resultados apresentaram os seguintes valores no índice de aumento de 

volume gengival: 40 doentes - grau (0); 28 doentes grau (1) leve, 4 doentes grau (2) 

moderado e 4 doentes grau (3) grave. A média de doentes com aumento de volume 

gengival foi de 47%. 

 Relativamente à higiene oral, todos os doentes com aumento de volume 

gengival situado entre moderado a grave era regular (30-60%).  

 Nos resultados deste estudo foi observado uma associação estatisticamente 

significativa entre o nível de higiene oral (baseado no status periodontal) e o grau de 

aumento de volume gengival.9  

O índice de hemorragia é um factor frequentemente associado ao aumento de 

volume gengival, evidenciando a componente inflamatória, determinada pela presença 

de biofilme bacteriano.7  

Num estudo descritivo correlacional, com utilização do Índice de McGraw para 

determinar o grau de aumento de volume gengival, existia uma correlação significativa 

entre a placa bacteriana e o aumento de volume gengival nos 200 doentes estudados. 

Estes resultados estão de acordo com outros estudos semelhantes.9,21  

 Do conhecimento científico actual, a hipótese do factor de risco biofilme 

bacteriano influenciar o aumento de volume gengival nos doentes medicados com 

ciclosporina A e com fármacos anti-hipertensores, continua por confirmar.  

Outro estudo com 121 transplantados renais italianos: 88 homens e 33 

mulheres, com média de idades de 45 anos, foi verificada uma associação estatística 

entre o índice de placa e a prevalência de lesões gengivais e ainda a associação entre 

o índice de placa e o grau de aumento de volume gengival nos dois grupos. 20  
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Para a avaliação do aumento de volume gengival utilizado foi o índice proposto 

por Vescovi et al. e para classificação da higiene oral, utilizou-se o índice de placa 

proposto por Silness and Löe.20 Os termos “responde” ou “não responde” foram 

utilizados para classificar os doentes que apresentam a lesão e os doentes sem lesão 

respectivamente.20 (Anexo II) 

No que diz respeito há higiene oral existia uma associação estatisticamente 

significativa relativamente ao nível de higiene oral e a gravidade do aumento de volume 

gengival. Podendo ser considerada um factor de risco para o aumento do volume 

gengival na população estudada. 20 

É de salientar que o tratamento não cirúrgico combinado com uma higiene oral 

adequada por parte do doente, parece reduzir significativamente a componente 

inflamatória do aumento de volume gengival. 21 

 A informação do transplantado renal sobre o risco de doença periodontal, de 

outras potenciais infecções e da importância de um controlo rigoroso da higiene oral, 

deve fazer parte do plano terapeutico.9  

Quanto aos factores farmacológicos a duração do tratamento imunossupressor, 

o fármaco e a associação com outras terapêuticas, são variáveis considerados nos 

diferentes estudos.11,16,18,23,26,27,28,29,30 

No mesmo estudo os 121 doentes estavam medicados: Ciclosporina A+ 

corticosteróides; Ciclosporina A + azatioprina + corticosteróides foram organizados em 

3 subgrupos; medicados com CsA de 1-100 dias (a), Medicados com CsA de 101-365 

dias (b) e medicados com CsA> 365 dias (c). (Anexo II) 

Os resultados referem que a duração do tratamento com Ciclosporina A e a 

prevalência de lesões gengivais estão associadas significativamente (p <0,0001). 

Também foi demonstrada uma correlação estatisticamente significativa entre a duração 

do tratamento imunossupressor e o grau de gravidade do aumento de volume gengival 

de lesões gengivais.20 

Num estudo com 76 doentes foram divididos em dois grupos. Um grupo com 65 

doentes medicados com ciclosporina e outro com 11 doentes medicados com 

Tacrolimus. Dos 65 doentes medicados com ciclosporina, 33 apresentavam aumento 

de volume gengival distribuídos da seguinte forma: 26 doentes grau (1) leve; 3 doentes 

grau (2) moderada e 4 doentes com grau (3) grave e 9 dos 11 doentes medicados com 
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Tacrolimus: 3 doentes apresentaram aumento de volume gengival, (2 doentes -leve e 1 

- moderado). Todos os 3 doentes apresentavam uma má higiene oral.9 (Anexo II) 

  Outro estudo com 110 doentes foi identificada uma relação positiva mas pouco 

significativa entre a dose de prednisolona e o aumento de volume gengival.25 

 A baixa prevalência de aumento de volume gengival foi apresentada nos 

resultados de um estudo com 121 doentes medicados com imunossupressores e 

atenolol, o que sugere que a substituição dos bloqueadores de canais de cálcio pelo 

atenolol pode diminuir os efeitos sinergéticos entre a Ciclosporina A e os bloqueadores 

de canais de cálcio, podendo diminuir a prevalência/gravidade do aumento de volume 

gengival. 20 

1.4 O Mecanismo patogénico 

A patogenia desta lesão gengival é controversa e permanece por esclarecer 

devidamente, apesar das inúmeras teorias que tentam explicar esta condição. Para os 

diferentes autores esta desordem gengival parece ser induzida pelo descontrolo da 

homeostase da síntese e degradação do colagénio no tecido conjuntivo gengival. 2 

O exacto mecanismo molecular e celular que conduz ao aumento de volume 

gengival é desconhecido, mas pelos estudos realizados os autores indicam inúmeros 

efeitos da Ciclosporina A, uns directos, outros indirectos sobre os fibroblastos gengivais 

e nos componentes extracelulares do tecido conjuntivo gengival: estimulação da 

síntese de ADN e proliferação dos fibroblastos, redução dos níveis do inibidor tecidual 

da metalo-proteinase-1 14 e da morte celular natural e do aumento do factor derivado 

das plaquetas. 25   
 
A Histopatologia 

 

Os fibroblastos são as células principais do tecido conjuntivo gengival e 

responsáveis pela formação e renovação da matriz extracelular. 3  

O aumento de volume gengival induzido por fármacos caracteriza-se pela 

presença de uma acumulação de matriz extracelular no tecido conjuntivo gengival, de 

natureza colagénica podendo estar presentes também, diferentes graus de infiltrado 

crónico e inflamatório 2 
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Os estudos demonstram que a Ciclosporina A tem efeitos adversos na função 

dos fibroblastos gengivais, mas nem sempre essas alterações se verificam. Assim 

permanece por esclarecer a verdadeira influência da Ciclosporina na indução do 

aumento de volume gengival pela alteração directa na função dos fibroblastos. 3 

Histologicamente, existe uma grande alteração ao nível do tecido conjuntivo 

gengival e epitelial com a apresentação de fibras colagénicas densas e angiogénese 

associadas aos focos de células inflamatórias. 7 

 
As Características Clínicas 

 

 Clinicamente, o aumento de volume gengival caracteriza-se no inicio pelo 

aumento da zona papilar que resulta visualmente com aspecto lobular da papila, 3 

indolor, em forma de amora com minúsculos lóbulos resilientes de cor rosa pálido.7 

 Esta lesão gengival, está associada a doentes com dentes, contudo também 

foram descritos casos em doentes com aumento de volume gengival em zonas 

desdentadas. 7,9 

No estudo desenvolvido com 76 transplantados renais, 6 doentes apresentavam 

prótese e 2 doentes manifestavam aumento do volume gengival na crista alveolar 

residual, um deles muito provavelmente devido a um mau controlo de higiene oral. No 

segundo caso, a prótese encontrava-se relativamente limpa, pelo que a influência do 

fármaco não pode ser excluída.9. (Anexo I) 

 

1.5 Os Métodos de diagnóstico  

Existem vários métodos para quantificar o aumento de volume gengival induzido 

por fármacos e utilizados pelos investigadores.31 (Anexo I) 

Nos estudos analisados o método mais utilizado para quantificar o volume 

gengival induzido por fármacos, foi desenvolvido por Seymour et al. e actualizado em 

2005 por Thomason.32 Este método recorre à impressão de ambas as arcadas em 

alginato, posteriormente rebasadas a gesso.25  

Os modelos de estudo são analisados com Laser Scan 3D pro System ou por 

outro investigador que desconhece os dados dos doentes, e verifica as alterações dos 

contornos gengivais e o aumento de volume gengival.32 Este sistema reconhece a 
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natureza continua do aumento de volume gengival desde o mínimo aumento (1%) até 

ao máximo (100%) oferecendo um grau de sensibilidade e objectividade que não é 

observada nos outros índices. Permite também a avaliação das papilas interdentárias 

na face vestibular, lingual/palatina dos 6 dentes mais anteriores de cada arcada 8,11,25,32 

No entanto esta forma de avaliação é morosa, complicada e de custos elevados. 

Quando não é possível realizar as impressões das arcadas em alginato, pode-se 

recorrer à utilização da fotografia standard. Estas são comparadas com fotografias de 

referência que definem os vários tipos de aumento de volume gengival.35,29 Este 

método tem vantagens, porquanto pode ser utilizado em estudos epidemiológicos com 

grandes amostras, não requer equipamento especializado além da máquina fotográfica 

e os doentes não têm de ser submetidos a procedimentos invasivos. Apresenta as 

desvantagens da subjectividade e da falta de uma escala contínua de aumento de 

volume gengival. 

A determinação do índice gengival ou do índice de hemorragia pós-sondagem27 

ou da profundidade de sondagem28 não devem ser utilizados em doentes com aumento 

de volume gengival induzido por fármacos, por dois motivos: 

 A alteração do contorno gengival não é possível de quantificar em doentes que a 

priori já apresentam alterações de volume;  

 Durante a sondagem periodontal a hemorragia do sulco gengival é um sintoma 

de inflamação inicial. Quando a hemorragia ocorre na base da falsa bolsa 

periodontal, profunda, pode não ser detectada na gengiva marginal.36 

Para melhorar os métodos de quantificação e diagnóstico existentes, Hassell et 

al. desenvolveram um método mais rigoroso e aplicável aos doentes com aumento de 

volume gengival fármaco induzido, sendo um dos primeiros investigadores a 

desenvolve um índice de avaliação do aumento de volume gengival induzido por 

fármacos. Este índice é constituído por três indicadores: a cor da gengiva, a textura 

gengival e a quantificação da hemorragia pós sondagem, numa escala numérica de 0-

2, para avaliar o aumento de volume gengival nos incisivos, caninos e primeiros pré-

molares superiores e inferiores. (Tabela I) 
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Tabela I - Índice de Hassel et al. 37 

Indicadores Grau 0 Grau 1 Grau 2 
 
 

Cor 

 
Sem evidência clínica de 
eritema 

Áreas eritematosas na 
papila interdentária ou 
na gengiva marginal 
 

Eritrema grave generalizado ou 
áreas cianóticas na gengiva 
 

 
Textura 

Textura firme, fibrosa e 
resiliente 
 

Presença de edema 

eleve 

 

Presença de edema moderado 
ou grave, tecido gengival friável. 

 
 

Hemorragia 

Sem presença de sangue 
na ponta de nenhum dos 3 
cones de papel inseridos e 
removidos imediatamente, 
mesialmente, distalmente e 
vestibularmente no sulco 
gengival ou nas falsas 
bolsas. 

Presença de hemorragia 
na ponta de pelo menos 
1 dos cones de papel 
 

Evidência clínica de hemorragia 
do sulco gengival, gengiva 
marginal ou papila após a 
inserção do cone de papel; ou 
hemorragia espontânea do sulco 
gengival/falsa bolsa. 

 

O índice de aumento de volume gengival é calculado através do somatório dos 

parâmetros avaliados e divido pelo número total de dentes examinados.37  

Outra alternativa para determinar o aumento de volume gengival é através da 

quantificação do aumento de volume gengival em relação à situação geral da cavidade 

oral. Foi desenvolvida por Pernu et al. numa escala de 4 graus e utilizado em diferentes 

estudos cientificos.24,36 (Tabela II) 

Outro índice para diagnosticar o aumento de volume gengival foi desenvolvido 

por Vescovi et al. Este índice classifica as lesões nas suas características clínicas 

macroscópicas numa escala numérica de 0 a 3, 20,9 (Tabela II) 

O índice de McGraw determina o aumento de volume gengival numa escala tipo likert 

em 4 graus, semelhante ao índice proposto por Pernu et al. (Tabela II) 
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Tabela II- Índices de avaliação macroscópica do aumento de volume gengival de Pernu et 
al.   McGraw et al. , Vescovi et al.  

Graus Índice de Pernu24,36 Índice de McGraw21 Índice de Vescovi20 

0 Sem aumento gengival Sem aumento de volume 
gengival, gengiva com 
margens finas 

Sem evidência clínica de aumento 
de volume gengival 

1 Aumento de volume gengival leve e 
recobrimento coronal até até 1/3 da 
coroa clínica 

Aumento de volume 

gengival limitado à zona 

da papila interdentária 

 

Envolvimento moderado da papila 
interdentária no segmento anterior 
e/ou posterior 

2 Aumento de volume moderado 
8recobrimento de ½ da coroa clínica 

Aumento de volume 
gengival que recobre 
menos de 1/3 da coroa 
clínica 

Envolvimento moderado da papila 
interdentária, gengiva aderida e 
gengiva marginal em segmentos 
localizados 

 
3 

Aumento de volume gengival grave 
(recobrimento de mais de 2/3 da coroa 
clínica e/ou envolvimento total da 
gengiva aderida) 

Aumento de volume 

gengival que recobre 

mais de 1/3 da coroa 

clínica 

 

Aumento de volume gengival grave 
que se estende a todos os 
segmentos dentários 

 

 Estes métodos de diagnóstico (Pernu et al. Vescovi et al., e Índice de McGraw) 

carecem de objectividade, porque são apenas baseados nas características 

macroscópicas condicionadas pelas particularidades individuais dos doentes e 

subjectividade do investigador.  

O método utilizado por Spolidorio et al. utiliza a profundidade de sondagem. 

Neste método são considerados valores positivos acima dos 4 mm sem perda óssea 

radiográfica (falsas bolsas). 27 Este método também é pouco preciso na quantificação 

do aumento de volume gengival em todas as suas vertentes, tendo em conta 

simplesmente avalia o aumento de volume vertical e este dependente dos pontos de 

referência utilizados pelo investigador. 

Também é possível avaliar o aumento de volume gengival através do exame 

clínico do aumento de volume gengival horizontal e vertical nas papilas vestibulares e 

linguais dos 6 dentes mais anteriores, na maxila e na mandíbula. Neste método são 

seleccionadas e avaliadas 20 papilas através de uma escala numérica 0 a 5. O valor 

máximo de aumento de volume gengival por doente é de 100. Todos os doentes com 

índices gengivais superiores a 30 são classificados com aumento de volume gengival 

clinicamente significativo.23  
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A utilização de métodos baseados nas características macroscópicas no exame 

clínico, pode ser útil para grandes amostras, como no estudo em 125 transplantados 

renais ou no estudo em 121 transplantados renais.16,20,23  

Para uma melhor eficácia no diagnóstico de aumento de volume gengival os 

investigadores ao longo dos anos têm utilizado uma combinação de métodos em vez 

de utilizarem uma única forma de diagnóstico.8 Assim os segmentos afectados são 

identificados macroscopicamente através da presença de eritema, edema e da 

hemorragia pós-sondagem como no método proposto por Hassel et al 36 e realizam 

também as impressões em alginato analisando posteriormente os modelos de gesso de 

acordo com o método proposto por Seymour et al. 25 

Existem outros métodos descritos na literatura baseados nos métodos já descritos, 

sendo semelhantes na forma de avaliação. Estes métodos baseiam-se essencialmente 

nas características macroscópicas das lesões, índice descrito por Aaa. et al. ou então 

com base na profundidade de sondagem, índice proposto por Angelopoulos. et al.  

Estes índices são utilizados e citados nos estudos analisados.17,28 (Anexo I) 

Estas escalas utilizadas são descritivas e com termos subjectivos como leve, 

moderado e grave para a definição dos vários graus de aumento de volume gengival o 

que resulta em prevalências relativas e pouco precisas. Apresentam falta de 

reprodutibilidade pelo facto das escalas apresentarem características subjectivas e 

graduação descontínua, dificultando assim uma análise estatística com significância.  

Pela análise dos estudos seleccionados podemos observar que a avaliação da 

presença de aumento de volume gengival fármaco induzida é inconstante quanto aos 

métodos utilizados e complexa na sua determinação em estudos epidemiológicos em 

grande escala.  

Pelo exposto advém, a necessidade de um índice mais objectivo de quantificação e 

diagnóstico do aumento de volume gengival que possa ser utilizado não só na 

produção de conhecimento, mas também facilmente na prática clínica. Este índice terá 

de preencher as lacunas existentes dos índices já utilizados e limitar os erros de 

medição das lesões e tornar comparáveis os dados recolhidos nos vários estudos.  
Assim, o êxito da avaliação de aumento de volume gengival não radica apenas na obtenção 

de uma visão mais compreensiva e abrangente do fenómeno, mas também na produção de 

conhecimento útil para a prevenção e tratamento desta situação patológica. 
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1.6 O tratamento 

Tratamento químico  

A utilização de colutórios como ajuda química na remoção da placa bacteriana tem 

sido opção para o tratamento do aumento de volume gengival.  

 Na literatura publicada, apenas existe referência ao uso de colutórios com 

clorohexidina, com efeitos adversos no seu uso prolongado, como a resistência 

bacteriana e alteração do gosto. Quanto a outros colutórios existentes, não foram 

encontrados estudos de investigação que demonstrem a sua eficácia na prevenção ou 

tratamento da lesão gengival. 10 

Relativamente à vantagem da utilização de antibióticos do grupo da Azitromicina 

(por via oral), para o tratamento do aumento de volume gengival induzido pela 

Ciclosporina A está justificado pela evidência científica de que não altera os níveis 

sanguíneos do imunossupressor e sobretudo não interfere na função renal do doente.10 

 A forma como este antibiótico contribui para a melhoria do aumento de volume 

gengival ainda está pouco esclarecida, pelo que têm surgido algumas respostas para 

justificar a sua eficácia em tal lesão.  

 Foi demonstrado que a azitromicina induz a remissão do aumento de volume ao 

compensar a actividade fagocítica reduzida pela Ciclosporina A resultando num 

aumento de degradação do colagénio. 28 

Para explicar a eficácia da azitromicina foi realizado um estudo com recurso aos 

fibroblastos humanos recolhidos de 10 indivíduos saudáveis, (cinco homens e cinco 

mulheres), tendo sido demonstrado que o mecanismo através do qual a azitromicina 

influencia a regressão do aumento gengival inclui, a acção directa sobre a acumulação 

de colagénio ao bloquear os efeitos da Ciclosporina A na expressão do mRNA do 

colagénio tipo 1 e da MMP-2.10  

Assim, a azitromicina pode melhorar os sintomas associados ao aumento de 

volume gengival ao bloquear os efeitos da ciclosporina na proliferação celular e 

acumulação do colagénio e ao activar as MMP-2 e não as MMP-1 nos fibroblastos 

humanos do doente com aumento de volume gengival associado à ciclosporina.10  

 Os resultados de um estudado com 20 transplantados renais com aumento de 

volume gengival induzido por Ciclosporina A distribuídos aleatoriamente em dois 

grupos de estudo: o grupo A foi medicado com 500 mg de azitromicina e incluído num 
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programa de controlo de higiene oral durante 3 dias; o grupo B, grupo de controlo, foi 

apenas incluído no programa de controlo de higiene oral durante 30 dias.28  

Os dados registados dos dois grupos no inicio e fim do estudo foram: índices de 

higiene oral simplificado proposto por Greene and Vermilion, consistindo num protocolo 

de uso de colotórios com reveladores de placa, e observação das superfícies dos 

dentes através de uma escala numérica de 0 a 3 de acordo com a presença de placa 

bacteriana e de tártaro. O índice de higiene oral simplificado é uma combinação para 

avaliar a presença de placa bacteriana e de tártaro.28  

Os autores avaliaram o grau de aumento de volume gengival através do método 

proposto por Angelopoulos, et al. Neste índice o nível de aumento de volume gengival 

é medido da junção amelo-cementária até à gengiva marginal utilizando uma escala 

numérica de 0 a 3.28 (Anexo I) 

Todos os doentes foram reavaliados após 15 e 30 dias após o inicio da 

terapêutica e 5 doentes de cada grupo foram reavalidos após 60 dias tendo em conta o 

(índice de higiene oral e índice de aumento de volume gengival), foi também entregue 

um questionário para registo de sintomas associados à terapêutica efectuada.  

Após 15 dias do inicio do tratamento todos os doentes declararam que 

melhoraram. Referiram menos dor e hemorragia. Após 15, 30 e 60 dias apenas os 

doentes do grupo medicado com azitromicina apresentaram uma melhoria 

estatisticamente significativa, dos índices de higiene oral e de aumento de volume 

gengival.28. Os valores de aumento de volume gengival diminuíram de 1,90±0,27 (T0) 

para 0,90±0,27 (T15) e para 0,70±0,21 (T30). Após 60 dias do inicio do tratamento o 

valor do índice foi de 0,40 ±0,24 nos 5 doentes analisados. 28 

Este estudo destaca os resultados positivos que a azitromicina pode ter no 

aumento de volume gengival induzido pela Ciclosporina A. 28 Este estudo longitudinal e 

aleatório mostrou que a terapêutica com azitromicina 500 mg/dia durante 3 dias 

juntamente com um programa de higiene oral sistematizado é efectivo na redução do 

aumento de volume gengival. 28  

 

Tratamento Mecânico 

 Foi realizado um estudo com 21 transplantados renais, hepáticos e cardíacos (5 

mulheres e 16 homens) sobre o efeito do tratamento periodontal não cirúrgico na 
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gravidade do aumento e volume gengival induzido pela Ciclosporina A, a quem foi 

administrado em média 263 mg de Ciclosporina A por dia durante 3 anos. Dois doentes 

transplantados (um hepático e um cardíaco) estavam medicados também com 

corticosteróides, 5-10mg por dia, e 7 transplantados renais estavam medicados com 

corticosteróides (2,5-10 mg/dia) e com azatioprina (50-75 mg/dia). O grau de aumento 

de volume gengival foi medido numericamente utilizando o método descrito por 

Seymour et al. que utiliza modelos de gesso.11 Todos os doentes com aumento de 

volume gengival superior a 30% foram avaliados e considerados com aumento de 

volume gengival clinicamente significativo.11 

No inicio do estudo e após serem medidos os parâmetros periodontais (índice de 

placa, hemorragia pós-sondagem e profundidade das bolsas) foi explicado a todos os 

doentes regras criteriosas de higiene oral e executadas tartarectomias e alisamentos 

radiculares com ultrassons e instrumentos manuais. Todos os tratamentos foram feitos 

após profilaxia antibiótica (amoxicilina 2g, 1 h antes dos procedimentos) como é 

recomendado pelos centros de transplantes devido à susceptibilidade aumentada dos 

doentes a infecções.11 

Após o término da terapia dirigida à causa, todos os doentes foram colocados 

em terapia de suporte e seguidos durante 12 meses. A terapia de suporte inclui o 

reforço das instruções de higiene oral e tartarectomias em todos os dentes a cada dois 

meses.11 

Todos os doentes forem reavaliados aos 6 e aos 12 meses, registando todos os 

parâmetros periodontais (Índice de placa, Hemorragia pós-sondagem, profundidade de 

sondagem). 11 

Neste estudo, 85, % dos doentes apresentavam aumento de volume gengival 

clinicamente significativo, ou seja, superior a 30%. No total foram analisados 507 

dentes e 834 unidades gengivais (papila inter-dentária), das 352 unidades gengivais do 

sector anterior, 272 apresentavam-se aumentadas (77,27%). No sector posterior foram 

analisadas 482 unidades gengivais, onde 261 (54,15%) estavam aumentadas. O valor 

médio do índice de aumento de volume gengival é 40,81%. 11 

Depois de 6 meses todos os doentes tratados com tratamento dirigido a causa 

apresentavam valores médios de aumento de volume gengival inferiores a 30% (média 

13,29%). 11 Todos os parâmetros periodontais diminuíram significativamente durante o 

estudo. Os valores de profundidade de sondagem diminuíram de 3,9 mm para 2,2 mm, 
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esta diminuição foi estatisticamente significativa (p <0,0001). Aos 12 meses os valores 

de profundidade de sondagem eram semelhantes 2,21 mm, enquanto ocorreu uma 

diminuição significativa no aumento de volume gengival nos sectores anterior e 

posterior. Este valores diminuíram de 2,38±1,92 mm no inicio do estudo (T0) para 0,56 

mm aos 12 meses (T12) para o sector anterior e de 1,29 mm para 0,45 mm para o 

sector posterior.11 

Assim no final do período de observação os 21 doentes tratados apresentavam 

uma diminuição significativa no índice de aumento de volume gengival.11  

Estes resultados demonstraram que um controlo de placa apropriado, com 

tartarectomias frequentes parece ser efectivo no tratamento do aumento de volume 

gengival.11 

Existem poucos estudos longitudinais e ao longo de um período tão grande 

como este, havendo pouco consenso na literatura relativamente ao papel do tratamento 

não cirúrgico para tratamento do aumento de volume gengival induzido pela 

Ciclosporina A, assim mais estudos que investiguem o efeito da terapia dirigida à causa 

sobre esta lesão gengival.11 

Este estudo parece mostrar que uma abordagem conservadora diminui a 

necessidade de tratamento cirúrgico, que é muitas vezes seguido de recorrência da 

patologia.11 

Num caso clínico, o doente apresentava uma alta acumulação de biofilme 

bacteriano principalmente devido a uma técnica de higiene oral deficiente e pouco 

adequada, e a perda do contorno gengival dificultou ainda mais a higiene oral. Assim 

recomendado ao doente utilizar a técnica de escovagem de Bass (movimentos 

rotacionais com a escova posicionada a 45º), e meios auxiliares de higiene oral (fio 

dentário, escovilhões). O tratamento periodontal não-cirúrgico inclui o alisamento 

radicular. 7 

Foi realizado ainda uma intervenção cirúrgica para remoção do tecido em 

excesso de forma a facilitar a higienização eficiente por parte do doente. O exaustivo 

controlo do biofilme bacteriano evitou a recidiva. Anteriormente a esta data já haviam 

sido realizadas 6 intervenções entre Novembro de 2001 e Abril de 2003 às quais a 

lesão gengival recidivou constantemente. Após a ultima intervenção cirúrgica a lesão 

gengival recidivou, a menos de 7 meses após a cirurgia, mais grave e generalizada o 

que causou desfiguração e envolvimento total da coroa o que provocou movimento 
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dentário. Assim o autor optou por eliminar o factor etiológico muitas vezes 

negligenciado – biofilme bacteriano – através do tratamento não-cirúrgico.7 

 
Tratamento cirúrgico 

A cirurgia é a opção mais frequentemente adoptada para o tratamento do 

aumento de volume gengival induzido por fármacos. 10 

 A taxa de recorrência desta lesão gengival é grande (34%) de acordo com os 

resultados de Ilgenli et al. que realizou um estudo longitudinal sobre o sucesso da 

terapia periodontal em doentes com aumento de volume gengival induzido por 

fármacos. Este autor foi citado num artigo de revisão consultado sobre a recorrência do 

tratamento cirúrgico.33,36 Tendo em conta a recorrência da situação patológica nos 

doentes, são sujeitos a terapias cirúrgicas repetidas para restauração do contorno 

gengival. Estes doentes estão imunocomprometidos gastando muito tempo nos 

hospitais e unidades clínicas para monitorizar e tratar a condição primária (transplante 

renal), assim uma cirurgia periodontal consome ainda mais tempo ao doente que já 

está debilitado e com a qualidade de vida comprometida.32 

Existem várias opções cirúrgicas para o tratamento cirúrgico do aumento de 

volume gengival.36  

A gengivectomia com bisturi tem sido o tratamento standard escolhido mas há 

outras opções como a cirurgia de retalho sem a desvantagem de exististencia de, uma 

ferida com bordos salientes. Também reduz a dor pós-operatória, desconforto e 

hemorragia que podem resultar quando é executada a gengivectomia com bisturi. No 

entanto a opção de cirurgia com retalho ainda é pouco utilizada pois desconhece-se o 

seu sucesso no tratamento do aumento gengival induzido por fármacos.32 

Outra alternativa é a utilização do laser na gengivectomia, que oferece algumas 

vantagens como a esterilização do campo cirúrgico assim como a redução da 

hemorragia durante a excisão do tecido extra e uma cicatrização quase imediata. 32 

A electrocirurgia tem sido utilizada em medicina dentária desde a década de 70 

e apesar de ter vantagens relativas à hemóstase, produz necrose térmica nos tecidos 

circundantes e uma cicatrização mais moderada. O recurso a este tipo de cirurgia é 

utilizado quando os métodos cirúrgicos convencionais são impraticáveis como o caso 

de crianças e doentes com problemas hemostáticos. Nestas situações este método 

poderá ser vantajoso.33 
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Deste modo e de forma a comparar os três métodos de abordagem cirúrgica 

(gengivectomia com bisturi ou laser e cirurgia de retalho) realizou-se um estudo 

cientifico com objectivo de avaliar a eficácia destas técnicas cirúrgicas assim como o 

seu efeito na taxa de recorrência da lesão gengival. Foram organizados em dois grupos 

de doentes que foram submetidos a transplantes sólidos e que estavam medicados 

com Ciclosporina A e com bloqueadores dos canais de cálcio. Estes doentes 

precisavam de tratamento cirúrgico para excisão do tecido gengival em excesso.32 

Em cada doente uma hemiarcarda foi sujeita a um tipo de cirurgia. Assim em 27 

doentes transplantados metade do sector anterior (do pré-molar ao incisivo central) foi 

realizada a gengivectomia com bisturi convencional e a outra metade com cirurgia de 

retalho em duas consultas consecutivas. Após um mês da cirurgia a região onde foi 

utilizada a técnica cirúrgica de retalho apresentava menos aumento de volume 

gengival, o que pode ser uma consequência da própria técnica cirúrgica que remove 

mais tecido gengival interproximal que a gengivectomia. No entanto os doentes 

referiram mais dor pós-operatória quando submetidos á cirurgia de retalho o que pode 

ser devido a um aumento do retalho do mucoperiósteo e sutura. Aos 3 meses após a 

cirurgia os resultados eram semelhantes sendo a hemiarcada onde foi feita cirurgia de 

retalho a que apresentava menos aumento de volume gengival. Por outro lado aos 6 

meses o local da cirurgia de retalho apresentava um aumento superior de volume 

gengival, mas com uma diferença mínima em relação à gengivectomia.32 

Os resultados após 6 meses da cirurgia revelaram uma recorrência da condição 

em ambas as hemiarcadas. Imediatamente após a cirurgia o índice de aumento de 

volume gengival era de 15,2 % para a hemiarcada que foi submetida a cirurgia de 

retalho e de 12 % para a outra hemiarcada, após 6 meses os valores de aumento de 

volume gengival eram de 33,4 % para a primeira hemiarcada e de 32,8 %para a 

segunda hemiarcada. 32 

Os mesmos investigadores compararam a excisão do tecido gengival em 

excesso com bisturi ou com laser (Dentec LD-15 diode laser). 32  

Assim num grupo de 23 transplantados realizaram-se os dois tipos de cirurgia 

em cada uma das hemiarcadas, com as mesmas etapas que o estudo anterior. As 

cirurgias foram efectuadas em duas consultas consecutivas. Os resultados 

demonstraram menor recorrência do aumento de volume gengival na hemiarcada 

sujeita excisão com laser que pode ser consequência à diminuição da produção de 
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colagénio pelos fibroblastos gengivais ou por um atraso no processo de cicatrização. A 

energia emitida pelo laser diminui a produção de colagénio em culturas celulares de 

fibroblastos. No entanto entre os 3 os 6 meses o padrão de recorrência foi semelhante 

nas duas hemiarcadas, mas a escolha do tipo de cirurgia não deve ser feita tendo em 

conta os resultados do das fases tardias após a cirurgia mas imediatamente a esta. E 

estes resultados indicam que a excisão com laser traz vantagens como uma menor 

recorrência da lesão e menos hemorragia durante a cirurgia, o que torna o laser uma 

boa opção em caso de doentes com distúrbios da coagulação. No entanto estas 

vantagens devem contrabalançar com o elevado custo do procedimento e com um 

ligeiro aumento de dor pós-operatória.32 

Os resultados não encontraram diferenças significativas entre a gengivectomia 

convencional e cirurgia de retalho no que diz respeito à recorrência da lesão.32  

No grupo em que foi utilizada a técnica com laser mostrou uma menor taxa de 

recorrência com resultados evidentes após 1,3 e 6 meses após a cirurgia mas o laser 

tem custos elevados e o seu uso torna-se limitado. Os autores concluíram assim que a 

gengivectomia convencional com bisturi é um tratamento adequado para a maioria dos 

doentes que apresentem aumento de volume gengival induzido por fármacos.20 

A correcção cirúrgica desta lesão gengival ainda é a modalidade terapêutica de 

eleição quando é grave e/ou tem impacto na qualidade de vida do doente e na 

capacidade de manter a saúde e higiene oral.10 Do ponto de vista do doente a 

intervenção cirúrgica tem de resultar numa dor mínima ou ausência de dor pós-

operatória, boa estética e risco reduzido de recorrência.  

O tratamento considerado “ideal” para o aumento de volume gengival passa por 

uma combinação dos métodos existentes, mas é importante prevenir o aparecimento 

das lesões gengivais e minimizar a sua gravidade antes que estas interfiram na 

qualidade de vida do doente transplantado.  
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2. Considerações finais 

Nesta revisão foram analisados alguns estudos sobre a avaliação do aumento 

de volume gengival induzido pela Ciclosporina A e bloqueadores dos Canais de cálcio. 

Foi abordado o diagnóstico, etiopatogenia, factores de risco e o tratamento desta lesão 

debilitante, que afecta principalmente os doentes transplantados. Idealmente todos os 

indivíduos transplantados deveriam fazer um exame clínico periodontal previamente ao 

transplante e inicio da terapêutica imunossupressora de forma a prevenir e tratar de 

forma mais adequada esta lesão gengival. Infelizmente a maioria dos doentes só 

consulta o periodontologista/médico dentista quando os sinais clínicos de aumento 

gengival são evidentes e o tratamento mais drástico, cirúrgico. Prevenir a ocorrência do 

aumento de volume gengival é um desafio evidente para o médico dentista e restante 

equipa médica, sugerindo que a comunicação entre os dois prestadores de cuidados 

de saúde é vital para a saúde oral do doente.    

Assim, ainda prevalece alguma controvérsia sobre o tema, daí a necessidade da 

realização de mais estudos, de modo a clarificar de que forma o fármaco induz o 

aumento de volume gengival e qual será a melhor opção de prevenção e tratamento. 
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