
Aumento de volume gengival induzido por fármacos 

Drug-induced gingival overgrowth 
 

Lília Pires Castelo Branco   37 

Autor/Ano Revista/País Desenho do 
estudo 

Índice de aumento de volume gengival Amostra 

Dannewitz, 
B. et al. 
(2010) 35 

(Alemanha) 

Internal Journal 
Periodontics 
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Estudo 
longitudinal 
de caso 
retrospectivo 

Escala numérica modificada de Seymour (1985) , 
Fotografias estandardizadas  
Modelos de estudo 

N= 11 Transplantados (4 homens e 7 
mulheres).  
Doentes medicados: 
 Bloqueadores de canais de cálcio = 4 
doentes 
Ciclosporina A = 1 doente 
Ciclosporina A +bloqueadores de canais de 
cálcio = 6 doentes 

Cezário, E. 
et al. (2008)23 
 
(Brasil) 

 
Transplantation 
 
 

Estudo 
correlacional 

Exame intra-oral do aumento de volume gengival horizontal e 
vertical das papilas vestibulares e linguais dos 6 dentes mais 
anteriores (superiores e inferiores).  
Classificação numa escala de 0 a 5. 
 

N=125 doentes Transplantados renais 
medicados com Tacrolimus, Azatioprina e 
Prednisolona,  

Spolidorio, L 
et al. (2006)27 
 
(Brasil) 

Oral diseases 
 

Estudo 
descritivo  

Aumento de volume gengival medido com base na profundidade de 
sondagem e considerada positiva quando superior a 4 mm sem perda 
óssea. (Falsas Bolsas) 
 

N= 155 doentes Transplantado renais 
Medicados: 
Tacrolimus= 67 doentes 
Ciclosporina A.=88 doentes 

Thomason, 
J. et al. 
(2005) 32 
 
(Reino Unido) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology 
 
 

Estudo 
descritivo 

Impressões em alginato  
 Modelos de estudo em gesso antes e depois da gengivectomia  
Analise com o LaserScan 3D pro system 
Índice de avaliação do aumento de volume gengival  de Seymour. 

 
N= 4 doentes Transplantados renais  

Aimetti, M et 
al.(2008) 26 
 
(Itália) 

 
Oral Diseases 
 
 
 

Estudo de 
caso-controlo 

Índice de Seymour (1985)  
Impressões em alginato  
Modelos de estudo em gesso.  

N = 21 doentes Transplantados hepáticos 
medicados: ciclosporina A.  
N=18 indivíduos saudáveis (grupo de 
controlo) 

Radwan-
oczko ,M. et 
al.(2008) 24 
 
( Polónia) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology 
 
 

Estudo 
correlacional 

Indice de aumento de volume gingival - escala de 1 a 3.  
0 – Sem aumento de volume gengival e 3 – aumento de volume 
gengival recobre mais de metade da coroa clínica. Índice proposto 
pelos mesmos autores em 2006.  

N= 98 doentes medicados com Ciclosporina 
A, azatioprina e micofenolato mofetil e 
prednisolona.  
N= 44 doentes medicados com tacrolimus, 
azatioprina, micofenolato mofetil e 
prednisolona.  
N= 107 doentes medicados com a 
terapêutica imussupressora e bloqueadores 
dos canais de cálcio.  

Vescovi, P., 
et al (2005) 
 
(Itália) 20 

Journal of 
Periodontology 
 
 

 
Estudo caso-
controlo 

Índice de grau de aumento de volume gengival: ausente (0), leve 
(1), moderado (2), grave (3). 
Grau 0 – sem evidência clínica  
Grau 1 – envolvimento moderado da papila interdentária nos 
segmentos anterior ou posterior  
Grau 2 – envolvimento moderado da papila interdentária, gengiva 
aderida e gengiva marginal em segmentos localizados 
Grau 3 – envolvimento grave que se estende a todos os segmentos. 

N=121 doentes Transplantados renais 
medicados com ciclosporina A.  
Grupo 1- doentes com história de aumento 
de volume gengival  
Grupo2 - doentes sem história de aumento 
de volume gengival 

Thomason, 
J., et al 
(2005) 25 
 
(Reino Unido) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology  
 
 

 
Estudo de 
regressão  

Impressões completas da arcada superior e inferior em alginato.  
Modelos de gesso  
 Índice de avaliação de aumento gengival de Seymour et al. (1985).  
Avaliação de 20 papilas interdentárias na face vestibular e na face 
lingual/palatino dos 6 dentes mais anteriores. 

N=100 Doentes transplantados de órgãos 
sólidos, medicados com ciclosporina A, 
azatioprina e prednisolona.  

Drozdzik, A. 
et al (2010) 36 
 
(Polónia) 

Journal of 
Periodontal 
Research 
 
 

Estudo de 
caso controlo 

 
Índice de avaliação de aumento de volume gengival de Pernu et al. 
(1992)  
 

N= 64 Transplantados renais com aumento 
de volume gengival  
N=111 Transplantados renais sem aumento 
de volume gengival (grupo controlo) 
Todos os doentes medicados com 
Ciclosporina A. diltiazem, verapamil e 
prednisolona.  

 
Aimetti, M. 
et al (2005) 11 
 
(Itália) 

 
Journal of 
Clinical 
Periodontology 
 
 

 
Estudo 
longitudinal 
durante 12 
meses 

 
Índice de avaliação de Seymour et al. (1985)  
Impressões em alginato  
 Modelos de gesso.  

N=21 doentes Transplantados (11 renais, 5 
hepáticos e 5 cardíacos).  
Doentes medicados: 
Ciclosporina A. =8 doentes 
Ciclosporina A e corticosteróides.= 2 
Doentes 
Cicloporina A, corticósteróides e 
azatioprina. =7 Doentes  
Ciclosporina A e azatioprina=1 doente.  
Ciclosporina A,micofenolato mofetil e 
corticosteróides=1 doente  

 
Greenberg 
K., et al 
(2008) 17 
(Estados 
Unidos)  

 
Journal of 
Periodontology 
 

 
Estudo 
descritivo  

 
 
Índice proposto por Aas E, (1963).  

 
N= 115 transplantados renais medicados 
com ciclosporina A ou tacrolimus e 
bloqueadores de canais de cálcio. 

Anexo I – Apresentação dos estudos seleccionados sobre o aumento de volume gengival induzido por fármacos 
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Oliveira.F et 
al (2006) 16 
(Brasil)  

Journal Of 
Periodontology  

Estudo de 
coortes 

 Índice de avaliação de Cezário et al.  N= 134 transplantados renais medicados 
com Ciclosporina A  
N= 451 transplantados renas medicados com 
Tacrolimus 

Ghafari, A et 
al. (2010) 21 
(Irão) 

Transplantation 
 
 

Estudo 
correlacional 

Índice de avaliação de McGraw (1987)  
 

N= 200 doentes Transplantados renais 
medicados com Ciclosporina A e 
prednisolona 
N= 132 Doentes medicados micofenolato 
mofetil  
N= 68 Doentes também estavam medicados 
com azatioprina  

Torrezan, P. 
et al. (2005) 8 
(Brasil) 

Revista da. 
Associação 
Medica 
Brasileira  
 
 

Estudo 
correlacional 
 

A identificação macroscopicamente: eritema, edema e HPS.  
Impressões completas da arcada superior e inferior em alginato.  
Modelos de gesso  
 Índice de avaliação de Seymour et al. (1985).  
 Avaliação de 20 papilas interdentárias  
 

 
 N= 60 doentes transplantados renais:  
N= 36 Doentes medicados com CsA, (grupo 
A) 
N=24 Doentes medicados com CsA+CCB. 
(grupo B)  
 

 
Mavrogianni
s, M. et al. 
(2006) 33 
 
(Reino Unido) 

 
 
Journal of 
Clinical 
Periodontology  
 
 

 
 
Estudo de 
coortes  

 
Modelos de estudo para avaliar o nível de AVG, 
Impressões em alginato uma semana após a cirurgia e também após, 
1,3 e 6 meses. 
Índice de avaliação de ( Seymour, 1985) 
 
 

N= 50 doentes Transplantados renais 
medicados:  
 Ciclosporina A  
Ciclosporina A + bloqueadores de canais de 
cálcio (nifedipina). 
Dois grupos de doentes com necessidade de 
correcção cirúrgica:  
Grupo 1 – 27 doentes  
Grupo 2 – 23 doentes. 

 
Reali ,L.et al. 
(2009) 9 
(Suiça) 

Journal of 
Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics  
 

 
Estudo 
correlacional  

Índice de aumento de volume gengival com base no aspecto 
macroscópico da lesão utilizando um índice para a gravidade do 
aumento de volume gengival que classifica as lesões em 4 
categorias de acordo com as alterações clínicas proposto por 
VESCOVI et al. em 1997. 

 
N=76 doentes Transplantados renais  
N= 65 Doentes medicados com Ciclosporina 
A  
N=11 Doentes medicados com Tacrolimus 
 

 
 
Condé, et al. 
(2008) 18 
 
(Brasil) 

 
 
Transplantation 
Proceedings 
 
 

 
 
Estudo 
Correlacional  

 
 
Avaliação através da profundidade de sondagem 
Inserção de uma sonda periodontal milimetrada no sulco gengival 
nas superfícies vestibular, lingual/palatina, mesial e distal. 

N=4 Doentes transplantados renais (3H, 1 
M): 
ciclosporina A + prednisolona = 1 doente  
cilosporina A+ azatioprina= 2 doentes 
ciclosporina A+ azatioprina+prednisolona= 
1 doente   
Todos os doentes estavam medicados com 
antihipertensores:  

2 - nifedipina  
1 - losartan  
1 - Atenolol  

 
 
Ramalho 
V.L.C. et al 
(2007) 28 
(Brasil) 

 
 
Renal Failure  
 
 

 
 
Estudo Caso-
controlo  

 
 
Índice de avaliação de Angelopoulos AP, et al. (1972).  

N= 20 Doentes transplantados renais 
medicados:  
Ciclosporina A= 20 doentes 
CsA e+ bloqueadores de canais de cálcio=8 
doentes   
Grupos aleatórios: 
Grupo 1 – 10 doentes medicados com AZM, 
Grupo 2 – 10 doentes grupo de controlo.  

 
Tokgöz, B., 
et al. (2004) 
30 
(Turquia) 

 
Transplantation 
Proceedings  
 
 

 
Estudo 
correlacional 

Profundidade de sondagem 
Sonda milimetrada de “Jansen HP Stainless equipment”.  

N= 18 doentes Transplantados renais 
medicados com Ciclosporina A  

 
Argani, H.,et 
al. (2006 ) 29 
 
(Turquia) 

 
Experimental 
and Clinical 
Transplantation 
 
 

 
Estudo caso-
controlo 

Fotografias digitais do sector anterior e posterior  
 Avaliadas 20 papilas interdentárias  
Uma escala de 0 (sem aumento de volume gengival) e 3 (aumento 
de volume gengival grave). O grau de aumento de volume gengival 
era obtido através do cálculo da média do valor de aumento de 
volume gengival de cada local examinado, ou seja, de cada papila 
interdentária. (Takei HH, Carranza FA, 2002)  

 
N=20 doentes Transplantados renais (10 H, 
10 M)  


