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Autor/Ano Objectivos Variáveis Resultados  
  Sexo Idade Dose de 

Ciclosporina A 
(CsA) / 
Tacrolimus (Tcr) 

Dados 
periodontais  

Prevalência de 
AVG 

Bloqueadores de 
canais de cálcio 
(CCB’S) 

 

Dannewitz, B et 
al. (2010) 35 

Avaliar a abordagem 
não-cirúrgica baseada 
no conceito da 
desinfecção total da 
cavidade oral é 
efectiva na prevenção 
do tratamento cirúrgico 
do aumento de volume 
gengival.  

4 Homens  
7 Mulheres  

53 Anos 
(entre 23 
e 74 anos) 

Não referida  Número de 
dentes  
Profundidade de 
sondagem  
Hemorragia pós-
sondagem  
Índice de placa 
Índice de 
hemorragia 
gengival  

41,97 % De 
acordo com o 
índice de 
Seymour  

4 Doentes com 
CCB’S  
6 Doentes com 
CsA+ CCB’S  

O índice de AVG na consulta de reavaliação (2-4 meses) 
foi de 5,0%. E na última consulta (3-6 meses) era de 0,55%.  
Após o tratamento não-cirúrgico a média de profundidade 
de sondagem era inferior a 4 mm em todos os segmentos 
avaliados. 
O índice de hemorragia gengival reduziu de 62,6% para 
11% após 2/4 meses e para 8,6% após 6 meses.  
O índice de placa era de 70,8% no inicio do tratamento e de 
32,8% na consulta de reavaliação.  
Os doentes foram seguidos durante 28 meses, e não foi 
observada recorrência da lesão. Os efeitos mais benéficos 
ocorreram entre os 4 e 6 meses do tratamento seguindo-se 
um período de estabilização.  

Cezário, E et al. 
2008 23 

Determinar o efeito de 
potenciais factores de 
risco para o aumento 
de volume gengival em 
doentes medicados 
com Tacrolimus  

69 Homens 
56 Mulheres  

46,1Anos 6,65 Mg/dia Tcr  
57 Mg/dia Azt 
6,5 Mg/dia Pred 
 
Duração do 
tratamento – 42,35 
meses (2-132 
meses)  
 
 

Índice de placa  
Índice de 
hemorragia 
gengival  
 
 

7,25%  
(9 doentes) 

Ausentes  Os doentes com aumento de volume gengival apresentam 
maiores médias de índice de placa e índice de hemorragia 
gengival.  
O estudo revelou uma associação estatisticamente 
significativa entre o índice de hemorragia gengival e a 
gravidade do aumento de volume gengival. As outras 
variáveis que apresentaram uma associação positiva foram: 
índice de placa, tempo decorrido desde o transplante, e dose 
de azatioprina.  
As outras variáveis não foram identificadas como factores 
de risco (idade, sexo, peso, dose de Tcr, e dose de Pred).  

Spolidorio, Lc et 
al. 
2006 27 

Avaliar o estado da 
higiene oral em 
doentes transplantados 
renais medicados com 
Ciclosporina A or com 
Tacrolimus.  

GRUPO 1  
57 Homens  
10 Mulheres  
GRUPO 2  
63 Homens  
10 Mulheres  
 

42,4 Anos  
 
GRUPO 1  
33,5 anos  
GRUPO 2  
51,4anos  

GRUPO 1  
1,0 mg/dia  
 
Duração do 
tratamento – 4,1 
(1-6 meses) 
 
GRUPO 2  
10,0 mg/dia  
 
Duração do 
tratamento – 10,4 
meses (1-7 meses) 
 

Profundidade de 
sondagem  
Índice de placa 
Índice de 
hemorragia 
gengival  
 

94 Doentes com 
AVG (60,6%)  
 
Tcr+ CCB’S – 
6/6 doentes com 
AVG 
 
Tcr  - 0/6 
doentes com 
AVG  
 
CsA – 14/24 
doentes com 
AVG 
CsA+ CCB’S – 
54/64 doentes 
com AVG  

70 Doentes 
medicados com 
CCB’S  
64 Doentes 
medicados com 
CsA+CCB’S  
6 Doentes 
medicados com 
Tcr+ CCB’s  

O grupo de doentes medicado com Tacrolimus é mais 
novo.A maioria dos doentes é homens.  
Todos os doentes hipertensos estavam medicados com 
bloqueadores de canais de cálcio.  
O nível de higiene oral era boa e não houve diferenças 
significativas entre os grupos. Estes resultados parecem 
mostrar que a inflamação gengival não está associada ao 
AVG. O grupo medicado somente com tacrolimus não 
apresentava aumento de volume gengival, mas quando 
ocorre medicação simultânea com bloqueadores de canais 
de cálcio a presentça de alterações gengivais aumenta.  
O grupo medicado com Ciclosporina apresentava mais 
prevalência de AVG e esta aumentava na terapêutica 
simultânea com CCB’s.  
Este estudo demonstrou uma maior incidência de lesões 
gengivais nos doentes com terapêutica com CsA do que nos 
doentes com terapêutica com Tcr.  

Anexo II – Estudos seleccionados sobre o aumento de volume gengival induzido por fármacos (metodologia e resultados) 
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Aimetti, M et al. 
2008 26 

Analisar o efeito de 
tratamento não 
cirúrgico durante 12 
meses nas 
características 
histológicas e 
imunohistoquímicas do 
aumento de volume 
gengival induzido pela 
ciclosporina A.  

14 Homens  
7 Mulheres  
 
Grupo de 
controlo: 12 
homens, 6 
mulheres  

46,5±9,15 
anos (25-
57 anos) 
 
Grupo de 
controlo: 
40,11±6,1
8 anos 
(26-46 
anos) 

Duração do 
tratamento – 7,95 
anos (4-12 anos) 
 
190.48 Mg/dia 
(125-300 mg/dia)  

Índice de placa  
Índice de 
hemorragia 
gengival  

Os 21 doentes 
apresentavam 
aumento de 
volume superior 
a 30%.  
De acordo com 
o índice de 
Seymour a 
média era de 
43,52 % de 
aumento de 
volume 
gengival. Foram 
analisadas364 
papilas 
interdentárias e 
287 (78,85%) 
estavam 
aumentadas de 
volume.  

Ausentes  Os valores de índice de AVG, inidce de placa e de índice de 
hemorragia reduziram após os 12 meses de tratamento não 
cirúrgico no grupo dos doentes com AVG.  
Não foram registadas diferenças significativas entre os dois 
grupos no que diz respeito às variáveis demográficas.  
Os resultados indicaram que o controlo da inflamação 
gengival através do tratamento não-cirúrgico resulta em 
alterações histológicas benéficas em indivíduos com 
aumento de volume gengival induzido pela CsA., sem que 
seja necessário alterar a dose do fármaco.  

Radwan-oczko 
M, et al. 
2008 24 

Avaliar a relação entre 
o aumento de volume 
gengival induzido pela 
ciclosporina A e o 
factor de crescimento 
TGF-β1 em doentes 
transplantados renais 
sob duas terapêuticas 
imunossupressoras..  

98 doentes 
medicados 
com CsA: 58 
homens, 40 
mulheres 
  
44 doentes 
medicados 
com Tcr: 27 
homens e 17 
mulheres   

GRUPO 1  
40,1±11,4 
Anos  
 
GRUPO 2  
37,7±12,5 
Anos  

CsA – 298 mg/dia 
Tcr – 6,6 mg/dia  
 
Duração do 
tratamento: 
CsA – 61,3meses  
Tcr – 17,5 meses  

Índice de placa  
Índice de 
hemorragia 
gengival  
 

Dos 98 doentes 
medicados com 
CsA, 54 doentes 
apresentavam 
AVG (55,1%)  

GRUPO 1  
75% dos doente  
 
GRUPO 2  
68,1 % dos 
doentes  

A única diferença significativa entre os dois grupos foi na 
duração do tratamento. No grupo medicado com CsA foram 
criados dois subgrupos: o grupo com AVG e o grupo sem 
AVG.  
Ao comparar estes subgrupos forma encontradas diferenças 
significativas no índice de placa e no índice de hemorragia 
gengival, sendo mais elevados no grupo com AVG.  
Os resultados deste estudo revelaram que um nível de 
expressão genica baixa do TGF-β1, pode ser considerado 
um facto de risco para o aumento de volume gengival 
induzido pela CsA.  
A incidência, grau e extensão do aumento de volume 
gengival é maior em doentes com baixa expressão do gene 
do factor de crescimento do TGF- β1. 

Vescovi P., et al 
2005 20 

 88 Homens e 
33 mulheres 

45 anos 
(21-70 
anos) 

Medicados com 
CsA ou com 
Azatioprina+CsA 
Corticosteróides 
sistémicos.  
54 Doentes ≤ 250 
mg/dia  
67 Doentes> 250 
mg/dia  
 

Índice de placa  48,4 % Nos 
doentes 
medicados com 
ciclosporina A.  

55/121 Doentes 
medicados com 
CCB’S  
 
45/121 Doentes 
medicados com 
azatioprina  
 
53/121 Doentes 
medicados com 

Não foi encontrada associação significativa relativamente 
ao sexo dos doentes e o aumento de volume gengival no 
grupo de estudo.  
Não foi encontrada associação significativa entre a 
prevalência de aumento de volume gengival e a dose diária 
de CsA ou entre a gravidade das lesões e a dose diária de 
CsA.  
A duração do tratamento imunossupressor e a prevalência 
de aumento de volume gengival estavam associadas 
significativamente no grupo de estudo. Também se 
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Duração do 
tratamento:  
16 Doentes ≤ 100 
dias  
33 Doentes entre 
101-365 dias  
72 Doentes> 365 
dias 
 
 

ranitidina  
 
39/121 
Medicados com 
atenolol  

demonstrou uma correlação significativa entre a duração da 
terapêutica e a gravidade das lesões gengivais, no grupo de 
estudo. No grupo de controlo não foram verificadas estas 
correlações.  
Não foi encontrada diferença significativa entre a 
prevalência de AVG e medicação simultânea com CCB’s. 
Também não foi encontrada correlação estatística no grupo 
de estudo, nem no grupo de controlo.  
Não foi encontrada associação estatística entre a 
prevalência de AVG e terapêutica com CsA e azatioprina. 
No entanto foi encontrada uma associação estatística 
significativa no grupo de estudo entre o uso simultâneo de 
CsA e azatioprina e o baixo grau das lesões gengivais. 
Estas correlações não foram encontradas no grupo de 
controlo.  
Relativamente à higiene oral foi encontrada uma associação 
entre o índice de placa e o grau de aumento de volume 
gengival nos dois grupos.  
Não foi encontrada associação significativa entre a 
ranitidina e atenolol e o grau de AVG. No entanto mostrou 
uma menor prevalência de AVG nos doentes medicados 
com atenolol, o que pode ser uma alternativa aos 
bloqueadores de canais de cálcio pois este fármaco não 
exerce efeito sinergético sobre a CsA induzindo maior 
AVG.  
Neste estudo foi encontrada menor prevalência de AVG 
nos doentes durante os 3 primeiros meses da terapêutica e 
graus mais elevados após 1 ano de tratamento crónico com 
CsA.  

Thomason JM, 
et al 
2005 25 

Avaliar o efeito de 
potenciais factores de 
risco na gravidade do 
aumento de volume 
gengival em 
transplantados 
medicados com CsA 
na ausência de 
bloqueadores dos 
canais de cálcio.  

66 Homens  
34 Mulheres  

45,6 Anos  Dose de CsA 
Grupo 1  
324 ± 172 Mg/dia  
Grupo 2  
311 ±106 Mg/dia 
Dose de 
Azatioprina 
Grupo 1 - 50 
mg/dia (0-225)  
Grupo 2 – 25 
mg/dia (0-125) 
Dose de 
Prednisolona  
Grupo 1 – 7 mg/dia 
(0-25)  
Grupo 2 – 6 mg/dia 
(0-9) 

Índice de placa 
Índice de 
hemorragia 
gengival  

16 Doentes com 
AVG 
clinicamente 
significativo 
(16%)  

Ausentes Os doentes com aumento de volume gengival apresentavam 
maior índice de placa, e maior índice de hemorragia 
gengival. As doses de prednisolona, azatioprina e 
ciclosporina não foram significativamente diferentes nos 
dois grupos.  
Os estudo estatísticos encontraram relação significativa 
entre o AVG clinicamente significativo e o índice de 
hemorragia gengival. E uma relação menos relevante entre 
a dose de prednisolona. As outras variáveis não foram 
identificadas como factores de risco do aumento de volume 
gengival. Os únicos potenciais factores de risco 
identificados como positivos foram: duração de tratamento 
e o índice de hemorragia gengiva. Os potenciais factores de 
risco identificados como negativos e que parecem oferecer 
alguma protecção para o AVG foram: concentração de 
creatinina, dose de azatioprina e dose de prednisolona.  



Aumento de volume gengival induzido por fármacos 
Drug-induced gingival overgrowth 

 

 
 
Lília Pires Castelo Branco   42 

Drozdzik A, et 
al 
2010 36 

Investigar se existe 
uma associação entre 
os genótipos das 
MMP-3 e o aumento 
de volume gengival em 
transplantados renais 
medicados com 
ciclosporina A.  

40 Homens 
24 Mulheres 
 
Grupo de 
controlo: 60 
homens, 51 
mulheres 
 

38,6 Anos 
(22-68 
anos) 
 
Grupo de 
controlo: 
42,4 anos 
(20-72 
anos) 

Dose de Csa:  
Grupo 1 – 302 
mg/dia  
Grupo 2 – 297 
mg/dia  
 
Dose de 
prednisolona: 
Grupo 1 – 19 
mg/dia  
Grupo 2 – 17 
mg/dia  

 64 doentes com 
AVG (Grupo 1) 
com média de 
AVG de 1,35 
mm 
 
O grupo de 
controlo tinha a 
gengiva 
saudável. (grau 
0) 

Dose de 
diltiazem:  
Grupo 1 – 202 
mg/dia  
Grupo 2 - 186 
mg/dia  
Dose de 
verapamil:  
Grupo 1 - 174 
mg/dia  
Grupo 2 – 184 
mg/dia  
8 Doentes sem 
aumento de 
volume gengival 
estavam 
medicados com 
atenolol ou 
prazosina 
 

O risco de aumento de volume gengival é menor nos 
doentes que têm os genótipos MMP-3 – 1171*A/*A e 
*dupA/*dup A, mas a diferença não é grande da expressão 
dos outros genótipos.  
Os doentes com aumento de volume gengival apresentam 
maior expressão dos genótipos 28,1% e 32,8% 
respectivamente, quando comparados com o controlo 
26,1% e 22,5%..  
Assim não existe associação entre o polimorfismo das 
MMP-3 e o aumento de volume gengival nos doentes 
medicados com CsA.  
Estes genótipos foram identificados como estando 
associados a uma deposição aumentada de matriz 
extracelular proteica.  
Este estudo encontrou dados que suportam a noção de que a 
patologia do aumento de volume gengival é complexa e 
com a interacção de vários componentes tecidulares. A 
complexidade dos processos patológicos esta muitas vezes 
relacionada com a presença de resultados negativos em 
estudos relativos aos factores genéticos.  

Aimetti M, et al 
2005 11 

Avaliar os efeitos 
clínicos no tratamento 
dirigido à causa num 
grupo de doentes 
transplantados 
medicados com 
ciclosporina A e que 
mostravam sinais 
clínicos de aumento de 
volume gengival.  

16 homens 
5 mulheres 
 

51,95 
anos (25-
66 anos) 
 

Duração do 
tratamento:  
7,86 anos (3-14) 
Dose de CsA:  
215.48 mg/dia  
(125-400 mg/dia)  
Dose de 
corticósteróides:  
2,5-10 mg/dia  
Dose de 
azatioprina:  
50-75 mg/dia 

Índice de placa 
Profundidade de 
sondagem  

18/21 doentes 
(85,71%) 
apresentavam 
AVG 
clinicamente 
significativo, 
superior a 30% - 
média 40,81%)  

 Aos 6 meses de tratamento todos os indivíduos 
responderam positivamente ao tratamento e apresentavam 
valores de aumento de volume gengival inferiores a 30% 
(média – 13,29±7,14%).  
Todas as variáveis periodontais diminuíram 
significativamente como resultado do tratamento não-
cirúrgico ao longo dos 12 meses do estudo. Ocorreu uma 
diminuição da profundidade de sondagemde de 3,9±1,4mm, 
no inicio do estudo, para 2,2 ±0,93 mm aos 6 meses. Este 
resultado foi estatisticamente significativo (p<0,0001).  
No final dos 12 meses do estudo todos os 21 transplantados 
tratados mostraram diminuição dos valores de aumento 
gengival. 
Os resultados deste estudo mostraram que o tratamento não 
cirúrgico parecem ser efectivos no tratamento do aumento 
de volume gengival. Todos os doentes que apresentavam 
índice de AVG superior a 30% no inicio do estudo 
apresentavam valores de AVG inferiores a 22% e houve um 
caso em que ocorreu completa regressão da lesão gengival. 
A diminuição de 66,9% nos valores de índice de aumento 
de volume gengival foi acompanhada por uma regressão 
dos valores de inflamação gengival e índice de placa de 
34% e de 42% respectivamente. 
Os dados deste estudo fornecem dados para a teoria que a 
gravidade do aumento de volume gengival está relacionada 
com a inflamação gengival causada pela presença de 
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biofilme bacteriano, e que este é um co-factor na etiologia 
desta lesão gengival. 
Este estudo também mostrou uma alternativa conservadora 
que diminui a necessidade de terapêutica cirúrgica, que na 
maioria das vezes resulta na recorrência da lesão gengival.  

Greenberg KV., 
et al 
2008 17 

Avaliar a prevalência 
de aumento de volume 
gengival em doentes 
transplantados renais 
medicados com 
ciclosporina ou com 
tacrolimus e controlar 
o efeito dos 
bloqueadores de canais 
de cálcio e do biofilme 
bacteriano.  

60 homens 
(52%) 
55 mulheres 
(48%) 

Maiores 
de 18 
anos de 
idade e 
transplant
ados há 
mais de 6 
meses 

Doentes medicados 
com:  
Prednisolona 
(5mg/dia) 
Micofenolato 
mofetil  
Ciclosporina (140 
mg/dia) ou 
tacrolimus  
 
10% dos doentes 
medicados com: 
azatioprina e 
rapamicina  

Índice de placa  
Profundidade de 
sondagem  
Hemorragia pós-
sondagem  
Nível de perda 
de inserção  
Número de 
dentes  

39/115 (34%) 
Dos doentes 
apresentavam 
aumento de 
volume 
gengival sendo: 
76% medicados 
com 
ciclosporina A e 
CCB’s e 15% 
medicados com 
tacrolimus.  

37 doentes 
medicados com 
CCB’s (11/37 
medicados com 
amlodipina 

Os resultados deste estudo parecem mostrar que o 
tacrolimus não esta associado ao aumento de volume 
gengival. A ciclosporina quando administrada em pequenas 
doses e sem ser em combinação com bloqueadores de 
canais de cálcio parece não estar associada com risco de 
aumento de volume gengival em doentes com boa higiene 
oral. Os bloqueadores de canais de cálcio devem ser 
evitados em doentes medicados com ciclosporina A e em 
doentes com higiene oral deficiente.  
Não foi encontrada diferença significativa entre a 
distribuição dos doentes pelos 3 grupos no que diz respeito 
ao índice de placa. 
No entanto foi encontrada associação estatisticamente 
significativa entre o aumento de volume gengival e a 
acumulação de biofilme bacteriano, parecendo mostrar que 
a placa bacteriana é um factor de risco para o aumento de 
volume gengival. 
Relativamente aos bloqueadores de canais de cálcio, a 
distribuição dos 37 doentes pelos 3 grupos difere 
significativamente p=0,12).  
O valor do risco de desenvolver esta lesão gengival foi 5 
vezes maior no grupo de transplantados renais medicados 
com ciclosporina do que no grupo de doentes medicados 
com tacrolimus.    

Oliveira Costa, 
F et al 16 
2006 

Determinar a 
prevalência e 
gravidade do aumento 
de volume gengival 
num grupo de doentes 
transplantados renais 
medicados com 
Tacrolimus e compara-
los com um grupo de 
doentes medicados 
com Ciclosporina A e 
avaliar os factores de 
risco associados ao 
desenvolvimento do 
aumento de volume 
gengival nestas duas 
terapêuticas 

Grupo A  
269 Homens  
182 Mulheres  
 
Grupo B  
71 Homens  
47 Mulheres  
 

Grupo A  
47,6 (18-
61 anos) 
 
Grupo B  
42,3 (18-
58 anos) 

Grupo A  
Dose de 
prednisolona: 6,5 
mg/dia  
Azatioprona: 50,0 
mg/dia  
CsA:205,75 mg/dia  
 
Duração do 
tratamento: 52,8 
meses  
Grupo B  
Dose de 
prednisolona: 6,0 
mg/dia  
Azatioprina: 50,0 
mg/dia  

Índice de placa  
Índice de 
hemorragia 
gengival  

Grupo A  
57% - 257/451 
Índice de AVG 
29,03 %  
 
Grupo B  
42,5% - 57/134  
Índice de AVG  
16,9% 

Grupo A 
257 (57%) dos 
doentes 
medicados com 
CCB’s 
Grupo B  
24 /17,9%) 
Doentes 
medicados com 
CCB’s 
 

Os indivíduos medicados com CsA apresentaram valores de 
aumento de volume gengival clinicamente significativo 
maiores que o grupo de doentes medicados com 
Tacrolimus. As variáveis periodontais avaliadas (índice de 
placa e índice de hemorragia gengival) não foram 
estatisticamente diferentes entre os dois grupos.  
Não foi encontrada associação estatística entre a gravidade 
do AVG e a dose da CsA/Tcr ou entre a duração do 
tratamento. (p> 0,05).  
Foram utilizados modelos lineares de regressão para 
identificar as variáveis independentes associadas à 
gravidade do AVG. No entanto o índice de placa e a idade 
não foram associados ao AVG. Somente a dose de 
azatioprina, a hemorragia gengival, medicação com CCB’’s 
foram identificados como factores de risco nos dois grupos 
de estudo.  
O aumento de volume gengival associado à terapêutica 
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imunossupressoras.  Tcr: 10,85 mg/dia  
Duração do 
tratamento: 42,0 
meses  

imunossupressora foi verificada nos dois grupos, no entanto 
a gravidade foi maior no grupo medicado com Ciclosporina 
A. Este estudo mostrou que a media de percentagem de 
aumento de volume gengival em doentes que não estavam 
medicados com bloqueadores de canais de cálcio era de 
23,5% e de 9,96% no grupo A e B respectivamente, 
mostrando que o uso simultâneo de CCB’s aumenta a 
prevalência da lesão gengival nos dois grupos. 

Ghafari , A et al. 
2010 21 

 Determinar a 
prevalência do 
aumento de 
volume 
gengival e 
avaliar os 
factores de 
risco em 
doentes 
transplantados 
iranianos 
medicados 
com 
Ciclosporina 
A.  

126 
Homens  
27 
Mulheres  

39,7±13,2 anos  Dose de CsA:  
3,45 mg/kg 
 
Duração do 
tratamento: 
56,05 meses  

Não foram 
avaliadas  
 
Valores de P 
<0,05 foram 
considerados 
significativos  

132 (66%) 
Doentes 
medicados com 
CsA, 
prednilosona e 
mycofenolato 
mofetil dos quais 
48 (36,3%) 
apresentavam 
AVG.  
Os restantes 68 
doentes (34%) 
medicados com 
prednisolona e 
azatioprina 22 
(32,3%) 
apresentavam 
AVG. 

A concentração plasmática de ciclospina A era 
significativamente maior nos doentes com AVG. No 
entanto não foi encontrada correlação significativa entre a 
idade, dose de fármaco, duração de tratamento e o AVG. 
Por outro lado a correlação foi significativa entre a 
concentração plasmática de ciclosporina e o índice de 
MCGRAW que avalia a gravidade do AVG. 
Mas não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas nos dois grupos mas a incidência de AVG 
aumentava com doses maiores de micofenolato mofetil e 
azatioprina.  
Este estudo mostrou  que uso simultâneo de fármacos para 
tratamento da hipertensão e CsA aumenta o AVG.  
Foi realizado ainda teste de regressão multivariada que 
mostrou que o AVG tem uma correlação mais forte com a 
concentração plasmática de CsA do que com a placa 
bacteriana. 

Torrezan, PR et 
al. 2005 8 

Avaliar os factores de 
risco associados ao 
aumento de volume 
gengival induzido pela 
ciclosporina A em 
transplantados renais. 

41 Homens  
19 Mulheres  

 Média 39 
Anos  

Dose de CsA: 
272,98 mg/dia 

Índice de placa  
 
Valores de p< 
0,05 foram 
considerados 
significativos  
 

19/36 (52,8%) 
Doentes 
medicados 
exclusivamente 
com CsA 
apresentavam 
AVG  
17/24 Doentes 
medicados com 
CsA e 
nifedipina 
apresentavam 
AVG. 

24 doentes 
medicados com 
CsA e com 
CCB’s 
(nifedipina) 
 

Não foi encontrada diferença significativa na dose absoluta 
de ciclosporina A entre os géneros e entre os doentes 
medicados somente com CsA e doentes medicados 
simultaneamente com bloqueadores de canais de cálcio.  
Relativamente ao aumento de volume gengival não foi 
encontrada diferença significativa entre os géneros e entre 
as amostras de doentes medicados somente com Csa ou 
medicados também com CCB’s 
Observou-se uma associação significativa entre o grau de 
aumento de volume gengival e o índice de placa bacteriana  

Mavrogiannis 
M, et al. 2006 33 

Avaliar a eficácia de 
três técnicas cirúrgicas 
diferentes no 
tratamento e prevenção 
da recorrência do 
aumento de volume 
gengival fármaco-

Grupo 1  
26 Homens  
1 Mulher  
 
Grupo2  
21 Homens  
2 Mulheres  

Grupo 1  
47 Anos  
 
Grupo 2  
43,5 Anos  

Dose de Csa:  
 
Grupo 1  
255,6 Mg/dia  
Grupo 2  
244,6 mg/dia 
 

Índice de placa  
Profundidade de 
sondagem  
Hemorragia pós-
sondagem  
 

Índice de AVG:  
 
Grupo 1  
Cirurgia de 
retalho – 38,8% 
 
Gengivectomia 

Grupo 1  
17 Doentes 
medicados com 
azatioprina  
24 Doentes com 
prednisolona  
22 Doentes com 

Após um mês da cirurgia, as regiões onde foi relaizada a 
cirurgia de retalho apresentava menos AVG, o que pode ser 
consequência da do procedimento cirúrgico que remove 
mais tecido gengival interproximal que a gengivectomia. 
Os doentes referiram mais dor pós-operatória quando 
submetidos á cirurgia de retalho.  
A cirurgia com laser revela ter um grande impacto na taxa 
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induzido. Duração do 
tratamento:  
 
Grupo 1  
8,2 anos  
Grupo 2  
8,1anos  

– 40,6% 
 
Grupo 2  
 
Gengivectomia 
laser – 45,6% 
 
Gengivectomia 
com bisturi – 
4,56±15% 

bloqueadores de 
canais de cálcio 
(CCB’s) 
Grupo 2  
14 Doentes 
medicados com 
azatioprina  
19 Doentes com 
prednisolona  
21 Doentes com 
CCB’S 

de recorrência da doença. Também foi referida menos dor 
pós-operatória. De acordo com os resultados é vantajoso 
utilizar a excisão da lesão com laser mas esta vantagem tem 
que contrabalançar com a dor pós-operatória aumentada e o 
custo excessivo do equipamento. Assim sendo permanece 
questionável a substituição da gengivectomia convencional 
pela gengivectomia com laser como tratamento cirúrgico de 
primeira escolha para o AVG fármaco-induzido. Porém 
caso o doente apresente problemas de hemóstase a 
utilização do laser é a indicada. 

Reali L, et al. 
2009 9 

Estimar a prevalência 
de aumento de volume 
gengival em 
transplantados renais 
do sul da Suíça e 
determinar os factores 
de risco associados a 
esta lesão. 

52 homens  
24 mulheres 

49,5 anos 
(26-73) 

Duração do 
tratamento: 97,5 
meses (4-282) 

Profundidade de 
sondagem  
Índice de placa 
Hemorragia pós-
sondagem  
Frequência de 
consultas ao 
médico dentista. 
Frequência de 
higienização 

36/76 doentes 
apresentavam 
AVG 
clinicamente 
significativo.  

Não referido  Em média o nível de higiene oral era regular. E foi 
encontrado uma associação positiva entre a gravidade da 
lesão e o nível de higiene oral. Não foi encontrada uma 
relação estatística entre o aumento de volume gengival e as 
outras variáveis. Os doentes medicados com tacrolimus têm 
menos prevalência da lesão. A educação dos doentes, 
juntamente com visitas regulares ao dentista e um bom 
nível de higiene poderá ser suficiente para prevenir o 
aumento de volume gengival.  
Foi realizada relações univariáveis entre as variáveis 
categóricas (sexo, tipo de fármaco, nível de higiene oral, 
frequência de higienização e frequência de visitas ao MD) e 
o nível de AVG utilizando o teste do X2. Só foi encontrada 
diferença estatisticamente significativa entre o nível de 
higiene oral e o grau de AVG (x2= 12,61). As outras 
associações não foram significativas. O principal resultado 
deste estudo foi a relação significativa entre o nível de 
higiene oral e o AVG. Os graus mais elevados de AVG 
foram encontrados em doentes que não higienizavam ou 
que tinham uma higiene oral má. 

Condé, SAP et 
al. 2008 18 

Utilização da 
roxitromicina (ROX) 
(macrólido) que tem 
efeito inibitório da 
produção de TGF- β 
pelas células 
inflamatórias como 
meio alternativo para o 
tratamento do aumento 
de volume gengival 
induzido pela 
ciclosporina. 

3 Homens  
1 Mulher  

55,75 
anos  

Duração do 
tratamento: 46,50 
meses 

Profundidade de 
bolsa  
Hemorragia pós-
sondagem  
 

Todos os 
doentes 
apresentam 
aumento de 
volume 
gengival 
clinicamente 
significativo.  

Todos os doentes 
estavam 
medicados com 
antihipertensores:  
2 Doentes com 
nifedipina  
1 Doente com 
losartan  
1 Doente com 
Atenolol 

Após o tratamento durante 5 dias com Roxitromicina todas 
as profundidades de sondagem estavam reduzidas em todos 
os dentes a hemorragia pós-sondagem estava ausentes, 
assim como dor previamente referida. 
O TGF-β é um mediador inflamatório multifuncional que 
regula a proliferação, diferenciação, morte e apoptose 
celular. Também activa directamente a expressão genica 
para a síntese dos componentes extracelulares, 
principalmente o colagénio. Este factor inibe a degradação 
da matrix, reduz a síntese de proteases e aumenta os níveis 
de inibidores das proteases. Assim é possível que o TGF-β 
seja importante para o mecanismo patogénico do aumento 
de volume gengival induzido por fármacos. Desta forma 
neste estudo observou-se que a roxitromicina pode ser um 
tratamento viável para esta lesão gengival, pois como 
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macrólido parece inibir a produção deste factor. No entanto 
são necessários estudos futuros que avaliem esta hipótese 
de tratamento.  

Ramalho, 
V.L.C.  et al 
2007 28 

Analisar os efeitos da 
Azitromicina 
juntamente com 
tratamento não-
cirúrgico  e somente 
dos efeitos do 
tratametno não 
cirurgico em doentes 
com aumento de 
volume gengival 
induzido pela 
ciclosporina  

Grupo 1  
5 homens 
5mulheres 
 
Grupo 2  
6 homens  
4 mulheres  

32,3 anos  Duração do 
tratamento:  
49 meses  
 
Dose de CsA:  
Grupo1  
4,7 mg/kg  
Grupo 2  
3,6 mg/kg  

Índice de placa  
 
Valores de p< 
0,05 foram 
considerados 
significativos  
 

Todos os 
doentes 
apresentavam 
aumento de 
volume 
gengival 
clinicamente 
significativo.  
Grupo1  
1.50 ± 0.22 
Grupo 2  
1.90 ± 0.27 

8/20 Doentes 
medicados com 
bloqueadores de 
canais de cálcio  

Nao foram encontradas diferenças significativas entre os 
grupos de controlo e o grupo medicado com Azitromicina 
no que diz respeito ao indice de placa no inicio do estudo.  
No entanto o índice de aumento de volume gengival 
diminui após os 15 dias de tratamento no grupo 1, e 
diminui ainda mais após 30 dias da terapêutica  
Este estudo prospectivo, aleatório e controlado mostrou que 
a administração de azitromicina 500 mg/dia durante 3 dias 
combinado com tratamento não cirúrgico foi efectivo na 
redução do aumento de volume gengival, enquanto somente 
o tratamento não cirúrgico não obteve os mesmos 
resultados favoráveis.  

Tokgöz B., et al.  
2004 30 

Investigar as alterações 
histopatológicas no 
aumento de volume 
gengival induzido pela 
ciclosporina e avaliar a 
eficácia do tratamento 
a curto prazo com 
azitromicina.  
 

11 homens  
1 mulher 

35 (24-51 
anos) 

Duração do 
tratamento: 2,7 
anos 

Índice de placa 
Profundidade de 
sondagem  

Todos os 
doentes 
apresentavam 
aumento de 
volume 
gengival 
clinicamente 
significativo.  
 
Índice de AVG 
(Profundidade 
de sondagm): 
2,5 mm  

 Todos os doentes foram medicados com aztiromicina 500 
mg/dia durante 3 dias consecutivos.  
Ao longo do estudo as profundidades de sondagem 
reduziram em todos os doentes, sendo o grau de melhora 
mais significativo nos primeiros 30 dias após o tratamento.  
Assim a azitromicina parece ser eficaz no tratamento do 
aumento de volume gengival induzido pela Ciclosporina A 
no entanto são necessários estudos futuros que determinem 
exactamente a forma de acção do fármaco no tratamento da 
lesão gengival.  

Argani, H, et al. 
2006 29  

Avliar a eficacia da 
administracçao local 
de azitromicina, em 
forma de pasta dos 
dentes no aumento de 
volume gengival 
induzido pela 
ciclosporina A  

10 homens  
10 mulheres  

36,8 anos  Duração do 
tratamento: entre 1 
e 7 anos  
Doentes medicados 
com CsA, 
prednisolona e 
azatioprina ou 
micofenolato 
mofetil 
 
Grupo de estudo: 
187,5  mg/dia  
 
Grupo de controlo: 
175 mg/dia 

Índice de placa 
Profundidade de 
sondagem  
Hemorragia pós-
sondagem  

Todos os 
doentes 
apresentavam 
aumento de 
volume 
gengival 
clinicamente 
significativo.  
  
Índice de AVG:  
Grupo de 
estudo: 1,1 mm 
 
Grupo de 
controlo:  
0,57  
 

Ausentes  Nos doentes do grupo de estudo todos os parâmetros 
gengivais melhoraram significativamente (índice de placa, 
e hemorragia pós-sondagem, profundidade de sondagem e 
indice de aumento de volume gengival). A diminuição dos 
índices foi de 36,2;0,34;1,5 e 0,59 respectivamente. 
(p=0,005) 
Foi assim mostrado pela primeira vez o efeito da aplicação 
tópica da azitromicina que tem efeitos benéficos no 
aumento de volume gengival induzido pela ciclosporina. É 
cómodo para os doentes e não apresenta grandes efeitos 
adversos. O uso contínuo deste dentífrico contendo o 
antibiótico não é recomendado pois este provoca alterações 
na microflora oral, predispondo ao desenvolvimento de 
infecções oportunistas. Assim são necessários estudos 
futuros em amostras mais significativas que corroborem 
estes resultados.  


