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RESUMO
A regeneração periodontal tem como objetivo recuperar as estruturas perdidas (osso alveolar, cemento e ligamento
periodontal) como sequelas da doença periodontal. O conhecimento da Matriz Derivada do Esmalte (MDE) tem na
literatura uma ampla aplicação, porém sua relação direta associada aos vidros bioativos é pouco caracterizada em
todas suas vias, nesse contexto este estudo teve como proposta baseada numa revisão literária por meio de bases de
dados (Pubmed, Scielo, lilacs), discutir aspectos importantes sobre a avaliação da efetividade clínica do vidro bioativo
em combinação com a MDE (Emdogain) principalmente em defeitos infra-ósseos. O Emdogain (EMD) sozinho ou
em associação a outros biomaterais de enxertia parece promover ganhos na regeneração tecidual de tecidos perdidos
pela periodontite, porém sua associação tem-se poucos resultados significativos que justifiquem sua ampla utilização,
sua indicação deve estar baseada em um bom diagnóstico periodontal e da morfologia do defeito infraósseo. Assim,
tornam-se necessários mais estudos para elucidar interações e mecanismos celulares envolvidos no complexo de ação
para justificar o seu uso.
UNITERMOS: regeneração periodontal, emdogain, matriz derivada do esmalte, defeito ósseo. R Periodontia 2017;
27: 61-66.

INTRODUÇÃO
A doença periodontal ainda possui alguns desafios
quanto ao tratamento das sequelas da doença periodontal
(Papapanou & Tonetti, 2000), a regeneração periodontal
é definida como a reprodução ou a reconstituição da
parte perdida ou ferida de modo que a forma e a função
das estruturas perdidas são restauradas (Periodontology,
2001). Sendo o objetivo final do tratamento periodontal
a regeneração do osso alveolar, cemento e ligamento
periodontal perdido, como resultado da doença periodontal
(St George et al. , 2006; Newman et al. , 2007). Na
regeneração periodontal, as condições do local incluem a
presença de espaço para a formação do coágulo de sangue
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na interface entre retalho e a superfície radicular (Cortellini
& Tonetti, 2011). Verdadeira regeneração periodontal só
pode ser confirmada histologicamente (Sculean et al., 2011),
pesquisas clínicas contam com a medição de nível clínico de
inserção, reentradas cirúrgicas ou avaliação tridimensional
(tomografias 3D) para analisar a efetividade do tratamento
regenerativo.
Pesquisas clínicas tem sugerido que a melhor técnica
previsível para melhorar o nível clínico de inserção e
preenchimento ósseo em defeitos infra-ósseos, envolve uma
combinação de regeneração tecidual guiada (RTG) e enxerto
ósseo, enquanto RTG por si só tem mostrado melhorar o
nível clínico de inserção e promover a formação de novo
cemento junto com novas fibras de ligamento periodontal,
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no entanto a consistência da nova regeneração tecidual no
tratamento de defeitos é frequentemente pela formação de
tecido conectivo denso (Lekovic et al., 2000).
Estudos clínicos e experimentais (Hammarstrom, 1997;
Heden et al., 1999), tem demostrado que a aplicação da MDE
sobre uma superfície radicular debridada anteriormente e
condicionada pode promover regeneração periodontal, já que
95% do componente principal da MDE são as amelogeninas,
que são um conjunto de proteínas hidrofóbicas, capazes
de melhorar a proliferação do ligamento periodontal
(Margolis et al. , 2006; Lyngstadaas et al. , 2009), além
disso tem sido demostrado que as proteínas da matriz do
esmalte são segregadas pela bainha epitelial de Hertwig
que tem o potencial de estimular a diferenciação de células
mesenquimais do folículo dentário dentro de cementoblastos
que produzem cemento (Slavkin & Boyde, 1974). Embora a fim
de melhorar os resultados obtidos com MDE, vários enxertos
têm sido introduzidos nas últimas duas décadas autoenxertos,
aloenxertos, xenotransplantes e material autógeno em uma
tentativa de recuperar as estruturas periodontais perdidas.
Estudos (Lekovic Camargo, 2000; Velasquez-Plata et al.,
2002; St George Darbar, 2006; Katuri et al., 2013) indicaram
que uma combinação de MDE e alguns tipos de materiais
de enxerto pode ainda melhorar os resultados clínicos em
comparação ao tratamento apenas com MDE. Estes enxertos
podem contribuir para a formação de novo osso por meio
osteogênico, osteocondutor ou mecanismos osteoindutores.
Enquanto é observado que o uso de enxertos ósseos
otimiza os resultados da RTG, o potencial benéfico dos
enxertos ósseos em combinação com MDE é pouco
mencionado. Nesse contexto o objetivo do presente trabalho
foi apresentar uma revisão de literatura sobre o tratamento
de defeitos infra ósseos com a MDE (Emdogain) associada
ao vidro bioativo.

Critérios de inclusão
(1) Estudos em humanos avaliando a MDE associada
ao vidro bioativo no tratamento de defeitos infra-ósseos; (2)
Estudos publicados em inglês e português.
Critérios de exclusão
Cartas ao editor, editoriais ou “Position papers”; (2)
Relatos de casos (3) Artigos que apresentassem informações
insuficientes sobre o uso da MDE associada ao vidro bioativo;
(5) Estudos in vitro ou em animais.
REVISÃO DE LITERATURA

Estratégia de busca
Uma busca sistemática estruturada e lógica foi realizada
para identificar artigos relevantes. Pesquisas nas bases de
dados eletrônicas MEDLINE / PubMed, Embase, LILACS e
SCIELO. Sendo o Pubmed a base principal em grande parte,
foram realizadas e buscaram-se estudos realizados a partir
de janeiro de 1990 até novembro de 2016, usando palavraschave e combinações de palavras. Os termos “ regeneração
periodontal OU emdogain e foram combinados com os
termos “matriz derivada do esmalte OU defeito ósseo”.
Os autores selecionaram todos os títulos das pesquisas e
avaliaram os critérios de elegibilidade descritos abaixo.

Os defeitos ósseos periodontais representam as
sequelas anatômicas em sentido apical, e que, em particular
dizem muito a respeito da interação entre a progressão
sítio específico e da anatomia local em que a característica
principal é a perda de inserção, sua morfologia é determinada
por uma variedade de fatores que incluem: localização dos
microrganismos causadores na superfície radicular, anatomia
tronco radicular, espessura do osso alveolar, posição dentro do
processo alveolar, e a relação estreita com lesões periodontais
adjacentes (isto é, a proximidade com outras superfícies
radiculares envolvidas (Goldman & Cohen, 1958; Papapanou
& Tonetti, 2000).
Cada defeito individual afetando um dente específico na
dentição de um determinado paciente, portanto, apresenta
uma anatomia única. Muitas tentativas, no entanto, têm
sido feitas para classificar defeitos ósseos periodontais.
Classificações são geralmente baseadas em critérios
morfológicos específicos e destinam-se a orientar os clínicos
no seu diagnóstico, tratamento e prognóstico (Goldman &
Cohen, 1958; Papapanou & Tonetti, 2000).
Para a classificação dos defeitos infra-ósseos foi levado
em consideração a morfologia do defeito em relação ao
número de paredes ósseas residuais, largura do defeito (ou
ângulo radiográfico), e em termos de sua extensão topográfica
ao redor do dente. Sendo assim as características tanto
morfológicas quanto extrínsecas direcionam a classificação
do defeito e quanto à abordagem a ser feita. Defeitos
de três paredes, de duas paredes e uma parede foram
definidos com base no número de paredes ósseas alveolares
residuais. Isto representa o sistema de classificação primária.
Frequentemente, defeitos intra-ósseos apresentam uma
anatomia complexa que consiste de um componente de
três paredes na porção mais apical do defeito, e duas e/ou
uma parede nas porções mais superficiais. Tais defeitos são
frequentemente referidos como defeitos de combinação.
Defeitos hemiseptal, isto é, defeitos verticais na presença de
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raízes adjacentes e onde a metade de um septo permanece
sobre um dente, representam um caso especial de defeito
de uma parede (Periodontology, 2001). Vários autores
também usaram termos descritivos para definir características
morfológicas especiais: defeitos em forma de funil, defeitos
fosso semelhante, trincheiras (Goldman & Cohen, 1958;
Papapanou & Tonetti, 2000).
Na intenção de haver uma recuperação dos tecidos
perdidos pela doença, iniciaram-se estudos em que o
emprego de biomateriais foi testado. Em alguns estudos
in vitro mostraram que a MDE tem grande papel sobre a
diferenciação de diferentes tipos celulares do ligamento
periodontal e alto poder angiogênico que auxilia na formação
tecidual (Amin et al., 2013).Também há estudos in vivo em
animais utilizando defeitos em calvária de ratos avaliando o
emprego da MDE ao vidro bioativo que mostram que essa
associação tem um percentual de maior formação óssea
(Potijanyakul et al., 2010).
O vidro bioativo possui algumas propriedades interessante
para seu emprego nas terapias de preenchimento de defeitos
infra-ósseos como sua capacidade osteoestimuladora com
atração de osteoblastos para sua superfície e deposição da
matriz, sendo que apesar de um material sintético possui
uma alta tolerância biológica, que assegura sua aplicabilidade
clínica (Schepers & Ducheyne, 1997; Ducheyne & Qiu, 1999).
O uso da MDE tem já seu papel analisado clinicamente
na literatura no qual foi realizado um estudo em humanos,
em que se mostrou um procedimento seguro para aplicação
clínica (Zetterstrom et al., 1997). Em uma revisão sistemática
Trombelli et al (2002), mostrou que o uso da MDE pode ter
um ganho significativo de nível clínico de inserção e diminuição
na profundidade de sondagem, mas a técnica periodontal
cirúrgica reconstrutiva ainda é bastante sensível e dependente
de outros fatores além do biomaterial como, localização e
características anatômicas do defeito ósseo, tipo de retalho
a ser seguindo e característica do espaço interproximal, como
a localização coronal da crista óssea alveolar e completo
preenchimento do espaço interproximal por tecido gengival
(papilas).
A MDE (Emdogain), quando utilizada em combinações
com outros biomateriais como, por exemplo, a membrama
de fibrina rica em plaquetas (FRP) parece não promover efeitos
adcionais no tratamento de defeitos infra-ósseos em pacientes
com periodontite crônica quando comparado ao uso de
Emdogain apenas. O uso da MDE parece promover ganho
nos níveis de inserção clínica e também na porcentagem de
preenchimento ósseo sem diferenças estatísticas significantes
comparado a técnica de Emdogain + FRP, tal fato pode ser
justificado pelas propriedades físicas de ambos biomateriais

não serem rigídos, ocasionando em uma não manutenção
do espaço (Aydemir Turkal H et al.,2016).
As alterações na superfície radicular causadas pela doença
periodontal afetam a cicatrização por meio da instabilidade da
rede de fibrinas (Cochran & Wozney, 1999). Os procedimentos
terapêuticos buscam a regeneração periodontal visando
restabelecer totalmente a morfologia original e função dos
tecidos de suporte. Sendo assim, o uso de biomodificadores
nesta superfície tenta torná-la mais compatível com o coágulo
e mais atrativa para a colonização celular, por isso eles são
de fundamental importância no processo de regeneração.
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DISCUSSÃO
O sucesso da regeneração com enxerto ósseo autógeno
é facilitado por ele apresentar os três processos dos princípios
bioativos: osteogênese, osteindução e osteocondução (Garg,
2004).Porém, os substitutos ósseos têm origem estrutural
similar aqueles do osso humano, melhorando sua capacidade
osteoindutora sobre os minerais de origem sintética, que são
introduzidos para preencher lacunas, funcionando como
obturadores de defeitos periodontais biocompatíveis e com
atividades biológicas variáveis (Rasperini et al., 1999; Sculean
et al., 2002).
Segundo Hench (Hench, 1998), o uso do vidro bioativo
particulado em defeitos periodontais corresponde à aplicação
clínica mais importante do material. Estudos clínicos e
histológicos, em animais e em pacientes, têm sido realizados
para a avaliação do desempenho do material nessas
situações (Karatzas et al., 1999; Mengel et al., 2003). Além
das propriedades de osteocondução e osteoestimulação
demonstradas com o uso do Vidro Bioativo particulado,
também é atribuída ao material a capacidade de manutenção
do espaço físico dos defeitos ósseos, evitando o colapso do
retalho na área cirúrgica (Furusawa et al., 1998). Algumas
outras qualidades clínicas, como condensa-ção favorável,
bom mantenedor de coágulo e ação hemostática, têm sido
relatadas (Schepers et al., 1991; Schepers & Pinruethai, 1993;
Fetner et al., 1994).
Em um estudo feito por (Sculean et al., 2005) Sculean et
al. usando uma combinação de MDE e um vidro bioativo (BG)
foi sugerido para impedir o colapso do retalho mucoperiostial,
minimizando assim retirada de tecido mole, entretanto, os
resultados do estudo clínico controlado não conseguiram
demonstrar que a combinação de MDE + BG pode resultar
em melhorias maiores do que os obtidos após tratamento
com BG sozinho. No entanto, ainda não havia estudos
publicados que comparam o tratamento de defeitos infra
ósseos com uma combinação de MDE+BG à MDE sozinho.
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O interessante em estudar o comportamento e a
evolução desse biomateriais específicos, foi julgado oportuno
e interessante tendo em vista a grande diversidade de
biomateriais e substitutos ósseos disponíveis hoje no mercado.
Apesar da regeneração completa do aparato de inserção não
ser totalmente previsível e esclarecido, inúmeros trabalhos
mostraram a possibilidade de se obter cicatrização por meio
de RP, com formação de novo osso, LP e cemento em defeitos
ósseos ao redor de dentes previamente contaminados pelo
biofilme bacteriano utilizando-se o MDE (Silvestri et al., 1999;
Sculean Pietruska, 2005).
Pelos resultados estudados com o uso do MDE, acreditase na possibilidade de o mesmo estimular a formação de
um cemento acelular que não implicaria necessariamente
que esse tecido mineralizado seja idêntico ao cemento
acelular encontrado nas raízes dentárias (Gestrelius et al.,
2000), Sendo assim, a MDE foi recentemente sugerida como
uma alternativa aos enxertos ósseos e às membranas, no
tratamento dos defeitos periodontais infra-ósseos, pois possui
o poder de mimetizar as fases embrionárias da odontogênese,
caracterizando-se principalmente pela formação de um tecido
mineralizado que serviria de matriz para o repovoamento de
células provenientes do LP (Bosshardt et al., 2005; Newman
Takei, 2007).
O uso do derivado Bio-oss® com, ou sem o MDE no
tratamento ósseo de defeitos periodontais, mostrou que
independentemente da técnica escolhida, a restauração
completa é difícil e frequentemente impossível de conseguir.
A formação de um novo osso foi vista somente em alguns
casos. Porém, nos estudos histológicos verificou-se que após
o tratamento regenerativo com uso de membrana e MDE,
o cemento acelular foi produzido (Pietruska, 2001; Ohana
et al., 2010). Ou seja, houve redução da inflamação, do
sangramento à sondagem e da profundidade de sondagem,
além de GIC. Isto se explica, pois o MDE interfere em estágios
mais precoces da maturação osteoblástica ao estimular
a proliferação celular, porém em células mais maduras da
linhagem, ele favorece a diferenciação. Desta forma, devido
ao uso do MDE, a resposta dos osteoblastos ocorreu nos três
estágios diferentes da osteogênese (Schwartz et al., 2000;
Sculean Barbé, 2002).
A utilização clínica do MDE associado a partículas de
vidro bioativo, e o uso do MDE isoladamente no tratamento
de defeitos intra-ósseos profundos mostrou que ambas as
terapias resultam em significante redução da profundidade
de sondagem e nível clínico de inserção, logo a combinação
do MDE e vidro bioativo não parecem melhorar os resultados
clínicos (Sculean Pietruska, 2005), que diferente de outro
estudo que sim observaram resultados favoráveis (Kuru et al.,

2006). Resultados similares foram observados com o uso do
MDE em defeitos intra-ósseo combinado ou não a membrana
GORE-TEX (Sipos et al., 2005).
Estudos têm demonstrado que em defeitos amplos,
uma combinação de MDE com produtos que mantêm o
espaço, como enxertos ósseos ou substitutos, poderia ter
a vantagem potencial de um melhor suporte da aba, o que
o MDE sozinho, devido à sua formulação, não proporciona.
(Hoffmann et al. 2016). Esses achados foram confirmados
por uma meta-análise recente demonstrando benefícios
adicionais quando a MDE foi combinado com enxertos ósseos
bovinos para o tratamento de lesões intra-ósseas. (Tu YK et
al. 2010)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A MDE sozinha ou associada à materiais de enxertia
óssea representa um promissor caminho para a regeneração
de tecidos periodontais perdidos com a periodontite,
podendo ser uma alternativa em associações ou mesmo em
substituição ao uso de membranas na regeneração tecidual
guiada, devido à possibilidade das proteínas da matriz do
esmalte otimizarem o processo de regeneração periodontal.
Porém, são poucos os resultados significativos que possam
justificar sua ampla utilização, apesar de seu custo ser baixo
comparado a outros materiais regenerativos. Sua indicação
deve estar baseada em um bom diagnóstico periodontal e
da morfologia do defeito ósseo.
Por isso, tornam-se necessários estudos para melhores
esclarecimentos de interações e mecanismos celulares
envolvidos no complexo de ação, que justificaria sua utilização,
e a justificativa do uso de enxertos ósseos, além de como
mantenedor de arcabouço e evitar colapso do retalho.
ABSTRACT
Periodontal regeneration aims to recover the lost
structures (alveolar bone, cementum and periodontal
ligament) as sequelae of periodontal disease. The knowledge
derived from the enamel matrix (EMD) is in the literature a wide
application, but its direct relationship associated with bioactive
glass is poorly characterized in all its way in this context this
study was proposed based on a literature review through
databases (Pubmed, Scielo, lilacs), discuss important aspects
of the evaluation of the clinical effectiveness of bioactive glass
in combination with EMD (Emdogain) mainly intraosseous
defects.Emdogain (EMD) alone or in association with other
biomaterials of grafting appears to promote gains in the tissue
regeneration of lost tissues by periodontitis, but its association
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has few significant results that justify its wide use, its indication
must be based on a good periodontal diagnosis and infraosseous defect morphology. Thus, further studies are needed
to elucidate interactions and cellular mechanisms involved in
the action complex to justify its use.

UNITERMS: periodontal regeneration, Emdogain, Dental
Enamel Proteins, bone defect.
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