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n RESUMO: Foi rea li zada a aná lise his to ló gica com pa ra tiva das alte ra ções e pe -
ríodo de repa ra ção da gen giva de três cães sub me ti dos ao afas ta mento gen gi -
val por ele tro ci rur gia e colo ca ção de fio de algo dão embe bido em clo reto de
zinco e em clo reto de alu mí nio. Os resul ta dos do mate rial obtido ime di a ta -
mente após o uso dos três tipos de afas ta mento gen gi val mos tra ram que o
epi té lio do sulco estava rom pido, com uma res posta infla ma tó ria dis creta na
lâmina pró pria sub ja cente. Após o 3º dia, tanto nos espé ci mes que sofre ram
ele tro ci rur gia como nos de clo reto de alu mí nio foi obser vado epi té lio del gado
reco brindo o sulco gen gi val. Ape nas no 21º dia, obser vou-se epi té lio con tí nuo
nos espé ci mes em que foi apli cado clo reto de zinco. O clo reto de zinco e o
clo reto de alu mí nio com por ta ram-se, res pec ti va mente, como o mais e o
menos agres sivo dos méto dos uti li za dos.

n PALAVRAS-CHAVE: Afas ta mento gen gi val; ele tro ci rur gia; clo reto de zinco;
clo reto de alu mí nio.
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Intro du ção

Com o apa re ci mento dos mate ri ais à base de bor ra cha (sili co nas),
houve a neces si dade de se rea li zar vari a ções nas téc ni cas de mol da -
gens, pois tais mate ri ais não exe cu tam per fe i ta mente seu papel na pre -
sença de umi dade. Dessa forma, baseou-se em um arti fí cio de téc nica
para se obter uma mol da gem fiel: o afas ta mento gen gi val que, além de
for ne cer um sítio com umi dade mínima, cria tam bém um espaço favo rá -
vel para o mate rial de mol da gem. A visu a li za ção nítida desse limite é um 
pré-requi sito impres cin dí vel para se obter uma mol da gem isenta de irre -
gu la ri da des. Esse aspecto é fun da men tal para a cons tru ção de pró te ses
com uma jus teza de adap ta ção clí nica ace i tá vel.14, 16

O afas ta mento gen gi val deve pre en cher alguns requi si tos, tais
como ser rever sí vel; isto sig ni fica que, após esse pro ce di mento, os teci -
dos gen gi vais retor nem à nor ma li dade clí nica. Deve, tam bém, cau sar o
menor dano ao peri o donto; pos suir a capa ci dade de con tro lar o exsu dato
do sulco gen gi val e pro mo ver o con trole de um even tual san gra mento
gen gi val. Uma situ a ção jamais deve ser esque cida: a saúde peri o don tal,
pois, para o sucesso da pró tese, é impor tante que essa carac te rís tica clí -
nica esteja sem pre pre sente antes de qual quer pro ce di mento.

Diver sos pro ce di men tos clí ni cos têm sido uti li za dos para o afas ta -
mento gen gi val, tais como a colo ca ção no sulco gen gi val de um fio de
algo dão seco ou embe bido em diver sas subs tân cias vaso cons tri to ras, ou 
o uso de ele tro bis turi.

Har ri son10 veri fi cou que o fio de algo dão seco que per ma ne ceu no
sulco gen gi val por até 10 minu tos não cau sou dano algum ao epi té lio;
cons ta tou tam bém que o clo reto de zinco em qual quer con cen tra ção
não é reco men dado para uso no afas ta mento gen gi val. Löe & Sil ness,12

em tra ba lho seme lhante ao de Har ri son,10 não obser va ram dife ren ças na
repa ra ção quando uti li za ram fio de algo dão embe bido em epi ne frina
racê mica a 8% ou clo reto de zinco a 8%, durante 10 minu tos, para o afas -
ta mento gen gi val. A epi te li a li za ção ocor reu entre seis a nove dias.

O clo reto de zinco a 8% pode ser uti li zado satis fa to ri a mente, se -
gundo Woy ches hin,31 desde que o período de per ma nên cia no sulco gen -
gi val não ultra passe 3 a 4 minu tos. Para Bot tino,3 o tempo de per ma nên cia 
do fio de algo dão embe bido em epi ne frina racê mica que pro por ci ona os
melho res resul ta dos situa-se entre 5 a 7 minu tos. Rama dan et al.21 sali en -
ta ram que existe uma rela ção direta entre o tempo de per ma nên cia do fio
de algo dão embe bido em clo reto de alu mí nio e a dura ção da res posta
infla ma tó ria e que, quanto mais ele vada a con cen tra ção uti li zada, maior
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é a agres são pro vo cada. Esses auto res obser va ram que a repa ra ção do
sulco gen gi val ocor reu após um período de 15 dias, quando o fio per ma -
ne ceu durante 7 minu tos no local. Mok bel & Moha med15 suge rem que o
tempo máximo de apli ca ção do fio deva ser de 10 minu tos, tanto o fio de
algo dão embe bido em epi ne frina racê mica, como o embe bido em sul fato
de alu mí nio, pois são igual mente efe ti vos para o afas ta mento gen gi val,
porém Weir & Wil li ams28 pre co ni za ram que todo pro fis si o nal deve ria eli -
mi nar o uso da epi ne frina, em razão de seus efe i tos cola te rais.

Run yan et al.23 cons ta ta ram que o fato do fio de algo dão estar pre vi a -
mente embe bido em solu ção de clo reto de alu mí nio não eli mina sua
capa ci dade de absor ver a umi dade do sulco gen gi val.

Dois pro du tos comer ci a li za dos como des con ges ti o nan tes nasais
(oxy me ta zo line e pheny leph rine) e um uti li zado para lim peza dos olhos
(tetrahy dro zo line) foram ava li a dos para afas ta mento gen gi val por Tardy
& Bow les,26 Vahadi & Bow les27 e Bow les et al.,4 cujos dados suge ri ram
que esses medi ca men tos podem ser uma exce lente alter na tiva para o
afas ta mento gen gi val, sem efe ito cola te ral secun dá rio.

Woody et al.30 medi ram o pH de diver sos agen tes uti li za dos para o
afas ta mento gen gi val, e cons ta ta ram que são extre ma mente bai xos,
entre 1 e 3. No entanto, os medi ca men tos uti li za dos como des con ges ti o -
nan tes nasais pos suem um pH entre 6,1 e 7,3, sendo menos agres si vos
às estru tu ras den tá rias. Land et al.11 veri fi ca ram que quando essas subs -
tân cias áci das per ma ne cem na den tina por dois minu tos são capa zes de
remo ver com ple ta mente a camada de “smear”.

Recen te mente um mate rial sin té tico obtido de um polí mero bio -
com pa tí vel (ace tato poli vi nil hidro xi lato) “Mero cel” foi uti li zado por Fer -
rari et al.8 para afas ta mento gen gi val. Con clu í ram ser um mate rial de
fácil mani pu la ção, efe tivo na absor ção de flu í dos, como o sul cu lar, saliva 
e san gue, e ter boa capa ci dade hemos tá tica.

Pelo que se pôde obser var na lite ra tura con sul tada, exis tem ainda
dúvi das quanto às res pos tas teci du ais aos pro ce di men tos uti li za dos
para o afas ta mento gen gi val.

Sendo assim, o obje tivo do pre sente tra ba lho é rea li zar uma ava li a -
ção his to ló gica com pa ra tiva da gen giva de cães sub me ti dos ao afas ta -
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mento gen gi val por ele tro ci rur gia, clo reto de alu mí nio a 10% (Hemo -
dent* ) e clo reto de zinco a 10% (Gen gi ra pid**).

Mate rial e método

O expe ri mento foi rea li zado em três cães sem raça defi nida, com
idade de três a cinco anos, pesando apro xi ma da mente 10 kg. Cons ta -
tou-se que esses ani mais não pos su íam tár taro; além disso, os den tes
foram lim pos dia ri a mente com uma gaze embe bida em clo re xi dina***.
Para os pro ce di men tos expe ri men tais, os ani mais foram pré-anes te si a -
dos com uma asso ci a ção de Rom pun**** e Ace pran*****, na pro por ção
de 0,5 ml/kg, e a seguir foram anes te si a dos com Keta set+, na pro por ção
de 1 ml/kg.

Foram rea li za dos os seguin tes pro ce di men tos para o afas ta mento
gen gi val: colo ca ção de fio de algo dão embe bido em clo reto de alu mí nio
(Hemo dent); colo ca ção de fio de algo dão embe bido em clo reto de zinco
(Gen gi ra pid) e uti li za ção de ele tro bis turi.

O fio de algo dão uti li zado pos suia 0,4 mm de diâ me tro, que é com -
pa tí vel com as dimen sões do sulco gen gi val dos ani mais. A per ma nên -
cia do fio de algo dão no sulco gen gi val foi de 10 minu tos.

O apa re lho de ele tro bis turi++ foi padro ni zado no dis po si tivo de
corte e o nível de potên cia uti li zada foi de 2,5 Mhz.

O afas ta mento gen gi val obe de ceu ao seguinte esquema:

  Qua drante     Mate rial empre gado

Supe rior dire ito Fio de algo dão com clo reto de zinco
Esquerdo supe rior Fio de algo dão com clo reto de alu mí nio
Infe rior esquerdo Ele tro ci rur gia
Infe rior dire ito Con trole

Os pro ce di men tos de afas ta mento foram rea li za dos na por ção ves ti -
bu lar da gen giva mar gi nal, na seguinte seqüên cia: pri me iro molar,
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quarto pré-molar, ter ce iro pré-molar, segundo pré-molar e canino, nos
perío dos res pec ti vos de 21, 14, 7, 3 e 0 dias pre vi a mente ao sacri fí cio. Na 
região de con trole não foi rea li zado nenhum pro ce di mento de afas ta -
mento, a fim de se ana li sar as con di ções nor mais do tecido gen gi val.

No dia zero os ani mais foram sacri fi ca dos, seus maxi la res foram dis -
se ca dos e fixa dos em solu ção de for mol a 10%. Após a fixa ção, foram
sec ci o na dos blo cos con tendo o dente e res pec ti vos teci dos peri o don tais.
Esses blo cos foram sub me ti dos à des cal ci fi ca ção em solu ção de ácido fór -
mico a 20%, após a qual o mate rial foi sec ci o nado no sen tido ves tí bulo-lin -
gual, sendo os dois frag men tos resul tan tes pro ces sa dos roti ne i ra mente
para inclu são em para fina. Foram fei tos cor tes his to ló gi cos semi-seri a dos
com espes sura de cinco micro me tros, pos te ri or mente cora dos pelos mé -
to dos de hema to xi lina e eosina e tri crô mico de Mal lory.

Resul tado

Con trole

Nos espé ci mes con tro les, a gen giva mar gi nal ves ti bu lar era reves -
tida na ver tente externa por epi té lio pavi men toso estra ti fi cado para que ra -
ti ni zado, com várias cama das de espes sura, apre sen tando diver sas in ter -
di gi ta ções com as papi las con jun ti vas sub ja cen tes. O epi té lio da ver tente
interna era mais estre ito, não que ra ti ni zado e apre sen tava me nor nú me -
ro de inter di gi ta ções com a lâmina pró pria. Em con ti nu i dade com esse,
notava-se o epi té lio jun ci o nal, do tipo pavi men toso es tra ti fi cado, com
espes sura média de oito cama das de célu las, sendo a basal reti fi cada. A
lâmina pró pria da gen giva era for mada por tecido con jun tivo fibroso,
com dis creto infil trado infla ma tó rio mono nu clear sob o epi té lio sul cu lar,
espe ci al mente na região da crista mar gi nal livre.

Clo reto de alu mí nio

No dia zero, veri fi cou-se rup tura do epi té lio do sulco na região da
cris ta da gen giva mar gi nal e, na lâmina pró pria, infil trado infla ma tó rio
mono nu clear sube pi te lial, com alguns vasos san guí neos con ges tos e
escas sos leu có ci tos poli mor fo nu cle a res neu tró fi los (Figura 1). No 3º dia, o
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epi té lio do sulco gen gi val apre sen tou-se con tí nuo, mos trando hiper pla sia
na região da crista da gen giva mar gi nal, onde foram obser va das algu -
mas pro je ções que se anas to mo sa vam em pro fun di dade. A lâmina pró -
pria exi biu mode rado infil trado infla ma tó rio mono nu clear, com pre sença
de vasos san guí neos dila ta dos e alguns leu có ci tos poli mor fo nu cle a res
neu tró fi los. A con ti nu i dade epi te lial foi obser vada tam bém nos demais
perío dos; no 21º dia, a espes sura do epi té lio era seme lhante à do grupo
con trole. O infil trado infla ma tó rio mono nu clear per sis tiu, com inten si -
dade mode rada, no 7º dia (Figura 4) e no 14º dia, tor nando-se dis creto no 
21º dia.

Ele tro ci rur gia

No dia zero, obser vou-se rup tura do epi té lio do sulco na sua por ção
mais super fi cial, com áreas de necrose carac te ri za das por depo si ção de
mate rial basó filo inten sa mente corado. Na lâmina pró pria sub ja cente,
notou-se mode rado infil trado infla ma tó rio cons ti tu ído por leu có ci tos po -
li mor fo nu cle a res neu tró fi los, macró fa gos e alguns lin fó ci tos (Figura 2).
No ter ce iro dia, o epi té lio do sulco apre sen tou-se con tí nuo, com pro li fe -
ra ção irre gu lar das pro je ções epi te li ais, as quais se mos tra vam del ga das
e anas to mo sa vam-se em pro fun di dade. A pró pria lâmina apre sen tava
mode rado infil trado infla ma tó rio mono nu clear na região da crista da
gen giva mar gi nal. A par tir do 7º dia (Figura 5), veri fi cou-se um es pes sa -
mento gra dual do epi té lio do sulco, com per sis tên cia de dis creto infil -
trado infla ma tó rio mono nu clear na região sube pi te lial da lâmina pró pria, 
em toda a exten são do sulco e epi té lio jun ci o nal.

Clo reto de zinco

No dia zero, obser vou-se que o epi té lio do sulco na região da crista
da gen giva mar gi nal livre apre sen tava algu mas áreas de rup tura. Aba ixo 
dessa região e na área do epi té lio jun ci o nal, não se obser vou des con ti nu i -
dade epi te lial. A lâmina pró pria apre sen tou mode rado infil trado infla -
ma tó rio cons ti tu ído por leu có ci tos poli mor fo nu cle a res neu tró fi los, ma -
cró fa gos e alguns lin fó ci tos (Figura 3). No 3º dia, foram obser va das algu -
mas áreas de rup tura no epi té lio do sulco, na região da crista da gen giva
mar gi nal. O epi té lio jun ci o nal apre sen tou dis creta migra ção no sen tido
api cal, com for ma ção de algu mas pro je ções que se inter di gi ta vam com o 
tecido con jun tivo da lâmina pró pria sub ja cente. Nesta obser vou-se mo -
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de rado infil trado infla ma tó rio pre do mi nan te mente mono nu clear, al guns
vasos san guí neos dila ta dos e raros poli mor fo nu cle a res neu tró fi los, prin ci -
pal mente na região sube pi te lial. No 7º (Figura 6) e 14º dias, notou-se
ainda des con ti nu i dade do epi té lio do sulco, na região da crista da gen giva
mar gi nal. Ape nas no 21º dia, o epi té lio do sulco mos trou-se con tí nuo,
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FIGURA 1 – Cloreto de alu mí nio, dia zero. Rup tura do epi té lio do sulco na região da

crista da gen giva mar gi nal (seta). Colo ra ção H. E., aumento ori gi nal 45x.

FIGURA 2 – Eletro ci rur gia, dia zero. Rup tura do epi té lio do sulco e área de necrose

super fi cial (seta). Colo ra ção Tri crô mio de Mal lory, aumento ori gi nal 45x.

FIGURA 3 – Cloreto de zinco, dia zero. Rup tura do epi té lio do sulco. Colo ra ção Tri crô mio 

de Mal lory, aumento ori gi nal 100x.

FIGURA 4 – Cloreto de alu mí nio, sétimo dia. Epi té lio do sulco con tí nuo com mode rado

in fil trado infla ma tó rio mono nu clear na lâmina pró pria sub ja cente. Colo ra ção Tri crô mio 

de Mal lory, aumento ori gi nal 100x.



porém, com uma espes sura redu zida na região da crista da gen giva mar -
gi nal. Nes ses perío dos, a lâmina pró pria apre sen tou uma redu ção gra -
dual da inten si dade do infil trado infla ma tó rio mono nu clear, o qual se
mos trou dis creto no 21º dia.

Dis cus são

O afas ta mento gen gi val rea li zado por qual quer uma das téc ni cas pro -
pos tas nesta pes quisa, repre sen tou no ins tante ini cial uma agres são ao
epi té lio do sulco, o que tam bém ocorre quando o afas ta mento gen gi val é 
rea li zado ape nas com um fio de algo dão, sem que ele esteja embe bido
em qual quer subs tân cia. Neste caso, segundo Mok bel & Moha med15 a
agres são cor res ponde ao pró prio tra uma físico da inser ção do fio, em -
bora Har ri son10 tenha veri fi cado que esse afas ta mento cau sou alguma
lesão ao epi té lio do sulco gen gi val ape nas quando o fio per ma ne ceu no
local por mais de 30 minu tos.

Os resul ta dos do pre sente tra ba lho cor ro bo ram os demons tra dos
por Woy che sin,31 que veri fi cou cli ni ca mente que o clo reto de zinco a
8% pode ria ser uti li zado durante 3 a 4 minu tos no sulco gen gi val, mas
deter mi nava um resul tado pior que o clo reto de alu mí nio. Tra ba lhos rea -
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FIGURA 5 – Eletro ci rur gia, sétimo dia. Epi té lio do sulco con tí nuo, com dis creto infil trado 

infla ma tó rio mono nu clear na lâmina pró pria sub ja cente. Colo ra ção H. E., aumento ori -

gi nal 100x.

FIGURA 6 – Cloreto de zinco, sétimo dia. Área de rup tura do epi té lio do sulco (seta) com
mode rado infil trado infla ma tó rio mono nu clear sube pi te lial. Colo ra ção H. E., aumento

ori gi nal 100x.



li za dos por Rama dan et al.21 e Mok bel & Moha med15 con fir ma ram a via -
bi li dade da uti li za ção do clo reto de alu mí nio, tendo ambos os auto res che -
gado ao con senso de que meno res con cen tra ções (5%) deter mi nam his to -
lo gi ca mente meno res agres sões ao tecido gen gi val. Os resul ta dos obti -
dos no nosso tra ba lho mos tra ram que o clo reto de zinco indu ziu a mai o res
danos aos teci dos gen gi vais, cor ro bo rando os resul ta dos obti dos por
Har ri son,10 que por sua vez são anta gô ni cos aos veri fi ca dos por Löe &
Sil ness,12 que obser va ram seme lhan ças na repa ra ção gen gi val com uti li -
za ção da epi ne frina racê mica e do clo reto de zinco a 8%.

De Vitre et al.7 jul ga ram não haver dife ren ças quanto à apli ca bi li da -
de clí nica da ele tro ci rur gia, quando com pa rada ao afas ta mento mecâ ni co. 
A uti li za ção da ele tro ci rur gia, no entanto, é con tra di tó ria, em razão dos
dife ren tes resul ta dos expe ri men tais obti dos, que vari a vam desde mudan -
ças pouco pro nun ci a das5, 6 até uma des tru i ção mais grave,17, 18, 19, 25, 29

quando se com pa rou com o bis turi con ven ci o nal. Para Orin ger20 e Ma -
ness et al.13 uma pos sí vel expli ca ção para essas dis cre pân cias seriam as
variá veis intro du zi das pelo manu seio do ele tro bis turi, tais como: a qua li -
dade da cor rente elé trica, a potên cia, o for mato do ele trodo, o número de 
vezes que o ele trodo passa atra vés dos teci dos, a velo ci dade com que
esse ele trodo per corre o local inci sado e a pro fun di dade da inci são. A
con duta clí nica obser vada durante a rea li za ção da ele tro ci rur gia, na pre -
sente pes quisa, seguiu as reco men da ções dos tra ba lhos de Schi eda
et al.,24 Nixon et al.,17 Noble et al.,18 Simon et al.,25 Maness et al.,13 que
com pa ra ram ora a inci são, ora a exci são pela ele tro ci rur gia, com as do
bis turi con ven ci o nal, uti li zando as mais vari a das for mas de ele trodo.

Durante o expe ri mento, tomou-se o cui dado clí nico de não se
intro du zir o ele trodo pro fun da mente, bus cando dessa forma mini mi zar
a agres são ao epi té lio jun ci o nal, con forme o tra ba lho de Azzi et al.1, 2

que não veri fi ca ram migra ção alguma desse epi té lio. Por outro lado,
Ruel et al.22 obser va ram his to lo gi ca mente migra ção do epi té lio jun ci o -
nal, quando da ati va ção do ele trodo no inte rior do sulco gen gi val. No
pre sente tra ba lho, ten tou-se evi tar o con tato do ele trodo com o esmalte
ou cemento; con tudo, é pos sí vel que, em algum ins tante, e não inten ci o -
nal mente, isso possa ter ocor rido, mas tanto clí nica como his to lo gi ca -
mente não se veri fi ca ram qua is quer sinais de des tru i ção, fato esse
obser vado tam bém por Wilhelm sen et al.29

Parece então inte res sante suge rir o pros se gui mento de novas pes -
qui sas uti li zando outras subs tân cias (des con ges ti o nan tes nasais) que
pos sam cada vez mais per mi tir o afas ta mento gen gi val de mane ira
menos agres siva. Tal con duta resul tará na melho ria clí nica dos pro ce di -
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men tos pro té ti cos, cuja qua li dade rever terá em menor agres são para o
pró prio peri o donto.

Con clu são

Os resul ta dos obti dos nas con di ções expe ri men tais des cri tas per -
mi tem as seguin tes con clu sões:

l ime di a ta mente após a uti li za ção de qual quer um dos méto dos de
afas ta mento gen gi val, veri fi ca ram-se áreas de rup tura do epi té lio do
sulco gen gi val;

l no 3º dia pós-ope ra tó rio, o epi té lio do sulco mos trou-se con tí nuo tanto no
grupo da ele tro ci rur gia como no grupo do clo reto de alu mí nio;

l no grupo que rece beu o clo reto de zinco, a con ti nu i dade do epi té lio do 
sulco gen gi val foi obser vada ape nas no 21º dia;

l o clo reto de zinco e o clo reto de alu mí nio com por ta ram-se res pec ti va -
mente como o mais e o menos agres sivo.

NISHIOKA, R. S. et al. Gin gi val dis pla ce ment: his to lo gi cal study in dogs using
the elec tro sur gi cal and the strings soa ked in alu mi nium chlo ride an zinc
chlo ride. Rev. Odon tol. UNESP (São Paulo), v.28, n.2, p.239-250,1999.

n ABSTRACT: Gingival dis place ment using the electrosurgical instru ment and
the string soaked in alu mi num chlo ride and zinc chlo ride was observed in
three dogs. The results from the mate rial obtained imme di ately after using the 
three types of gingival dis place ment showed that the sulcular epi the lium was
dis rupted, with a mild inflam ma tory infil tra tion in the under ly ing lamina
propria. After the 3rd day, in both electrosurgery and alu mi num chlo ride spec -
i mens it was observed a nar row epi the lium cov er ing the gingival sulcus. Only
at the 21st day there was a con tin u ous epi the lium in the spec i mens where
zinc chlo ride was applied. Less injury to gingival tis sues was pro duced by
alu mi num chlo ride when com pared to zinc chlo ride for gingival dis place -
ment.

n KEYWORDS: Gingival dis place ment; histological anal y sis; electrosurgery;
alu mi num chlo ride; zinc chlo ride.
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