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A Periodontia mudou o seu enfoque nos últimos 

anos, deixando de preocupar-se exclusivamente 

com a prevenção e o tratamento das doenças e 

passando a buscar alternativas efetivas para a re-

construção dos tecidos perdidos. 

A recessão gengival é definida como a migração 

apical da margem gengival em relação à junção ce-

mento-esmalte (JCE)10. Sem dúvida alguma, a pre-

sença de recessão gengival torna o sorriso menos 

atraente, representando uma queixa freqüente dos 

pacientes. No entanto, sua presença também pode 

estar associada a problemas funcionais como a hi-

persensibilidade cervical, lesões cervicais cariosas 

e não cariosas e maior probabilidade de acúmulo 

de biofilme5. As recessões podem acometer dentes 

isolados ou grupos de dentes adjacentes. Segun-

do Baker e Seymour1, a etiologia dessas lesões 

está associada à inflamação produzida por acúmu-

lo de biofilme ou por trauma de escovação, sendo 

encontrada em populações com alto e baixo índice 

de higiene bucal. Existem várias técnicas com o 

objetivo de recobrir a superfície radicular, e a previ-

sibilidade delas está principalmente associada à al-

tura do osso proximal4. Outros fatores, como quan-

tidade de gengiva queratinizada, espessura gengi-
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val, presença/ausência de lesões cervicais, altura e 

largura das papilas podem influenciar na decisão 

da técnica mais apropriada para o recobrimento 

das raízes expostas. Da Silva et al.9 observaram 

que a mesma quantidade de recobrimento radi-

cular pode ser alcançada com o retalho colocado 

coronal (RCC) associado ou não ao enxerto sub-

epitelial de tecido conjuntivo (ESTC), no entanto, 

se o aumento das dimensões gengivais (quantida-

de de gengiva queratinizada e espessura gengival) 

for desejável, a técnica combinada deve ser usada. 

Incisões verticais relaxantes são freqüentemente 

usadas para favorecer a elongação coronal do re-

talho, diminuindo sua tensão, que pode interferir 

com a estabilidade inicial da margem gengival e 

prejudicar o potencial de recobrimento7. Técnicas 

regenerativas utilizando materiais de preenchimen-

to, membranas e proteínas derivadas da matriz do 

esmalte podem ser associadas aos procedimentos 

plásticos periodontais, modificando o padrão de 

relacionamento entre a parte interna do retalho e 

a superfície radicular, e favorecendo a formação de 

novo osso, cemento e ligamento periodontal2,4. 

No caso clínico apresentado, o paciente do gêne-

ro masculino, com 40 anos de idade, melanoderma 
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e com boa saúde geral, procurou atendi-

mento com queixa de insatisfação estética 

e halitose. Ao exame clínico constatou-se 

doença periodontal crônica em alguns sí-

tios e a presença de uma recessão gengival 

isolada no dente 23 (classe II de Miller). 

Devido à extensão da superfície radicular 

exposta, o planejamento cirúrgico conside-

rou a terapia em 2 etapas. O primeiro pro-

cedimento foi realizado utilizando o retalho 

posicionado coronal, com o desenho das 

incisões propostas por Pini Prato et al.6,8 

associada à RTG. Após 3 meses foi con-

duzido o segundo procedimento, utilizando 

uma nova abordagem denominada técnica 

em “l”. O acompanhamento clínico e radio-

gráfico após 3 anos demonstra a manuten-

ção da estabilidade tecidual, sugerindo efe-

tividade funcional e estética da associação 

das terapias plástica e regenerativa.

Figura 1 - Aspecto clínico inicial. Notar recessão gengival pro-
funda no dente 23 em paciente com periodonto plano/espesso. 

Figura 2 - Foto inicial demostrando presença de cálculo e infla-
mação na margem gengival.
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Figura 3 - Radiografia inicial sugerindo integridade da crista 
óssea proximal (mesial). 

Figura 4 - Vista lateral demonstrando a projeção vestibular do 
dente 23.

Figura 5 - Delimitação da área de superfície radicular exposta.
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Figura 10 - Descontaminação da superfície radicular com instrumentação manual (Curetas Gracey 7/8 - Hu-
friedy) e rotatória (brocas Perioset, Intensive Company, Philadelphia, USA).

Figura 6 - Situação clínica após a condução da te-
rapia básica. 

Figura 7 - Incisões horizontais preservando papilas 
interdentais (2mm apical à JCE). Incisões verticais 
relaxantes até o fundo de vestíbulo.

Figura 8 - Elevação do retalho de espessura par-
cial.

Figura 9 - Notar presença de defeito intra-ósseo 
nas regiões proximais após debridamento.
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Figura 11 - Preenchimento do defeito com esponja de colágeno (Hemospon, Corporación Dental H&T, CA) e 
colocação de Membrana reabsorvível (Colla tape, Zimmer Dental, Carlsbad, CA).

Figura 12 - Estabilização do enxerto de tecido con-
juntivo na região cervical com suturas nas áreas adja-
centes (Vycril 6.0, Ethicon. S.A., São Paulo, Brazil).

Figura 13 - Retalho posicionado coronal estabiliza-
do com suturas em suspensório (cervical) e simples 
(incisões verticais) utilizando Vycril 6.0.

Figura 14 - Aspecto da reparação tecidual após 
15 dias. 

Figura 15 - Pós-operatório de 90 dias. Notar pre-
sença de recessão residual de 3mm.
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Figura 16 - Segundo recobrimento radicular utilizan-
do a técnica em “L”, com incisão horizontal de 1mm 
apical à junção amelo-cementária com extensão verti-
cal até a região do fundo de vestíbulo na distal.

Figura 17 - Elevação do retalho em espessura to-
tal.

Figura 18 - Liberação do retalho na porção apical e 
no lado contra-lateral da incisão, para conferir mobili-
dade tecidual e criação de espaço para colocação do 
enxerto de conjuntivo.

Figura 19 - Enxerto de conjuntivo suturado no reta-
lho (Mesial) e no tecido gengival (Distal).

Figura 20 - Retalho posicionado coronalmente e 
estabilizado por suturas em suspensório e suturas 
simples. Notar o recobrimento 1mm além da JCE.

Figura 21 - Pós-operatório de 7 dias. Notar boa 
integração tecidual neste estágio precoce de repa-
ração.
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Figura 22 - Pós-operatório de 90 dias, sugerindo a 
completa maturação tecidual.

Figura 23 - Acompanhamento clínico após 1 ano.

Figura 24 - Acompanhamento clínico após 2 anos. Figura 25 - Acompanhamento radiográfico após 2 
anos.
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Figura 26 - Vista aproximada: (A) inicial; (B) 90 dias após a primeira cirurgia; (C) 90 dias após a segunda cirurgia; (D) 1 ano após a 
segunda cirurgia; (E) 2 anos após a segunda cirurgia.
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