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ABSTRACT

Obtaining predictable root coverage has been a goal of periodontal therapy for
some time. The ideal technique must be predictable in producing aesthetic root coverage
in a side variety of clinical situations. The subepithelial connective tissue grafts in the
treatment of gingival recessions has been shown to produce a good esthetic results in the
recession therapy.

RESUMO

A obtenção da cobertura radicular tem sido o objetivo da terapia periodontal por
um longo tempo. A técnica ideal deve ter o predicado de produzir um resultado estético
na cobertura radicular em diferentes situações clinicas. Os enxertos de tecido conjuntivo
subepitelial usados no tratamento de recessifies gengivais tem demonstrado que
produzem bons resultados estéticos na terapia de recessões gengivais.

1 INTRODUÇÃO

No mundo atual, onde mulheres elegantes exibem sua beleza em passarelas e homens
com músculos definidos ditam os padrões deste século, a medicina e a odontologia tiveram
que aprimorar suas técnicas para acompanhar este novo conceito de estética.
A odontologia tem evoluído de tal forma que hoje, urna grande parte de nossos
pacientes nos procuram para resolver problemas estéticos. Deste modo, todas as
especialidades odontológicas criaram técnicas operatórias e novos materiais para satisfazer
as necessidades de mercado atuais. Isto não foi diferente com a Periodontia, antes tão
voltada para ser curativa, hoje tão preventiva e cada vez mais estética com suas cirurgias
plásticas. Cirurgias estas, que começaram a ser desenvolvidas em décadas passadas, foram
sendo aprimoradas e, seus resultados são cada vez mais previsíveis e satisfatórios.
Este crescente interesse em estética e a freqüente necessidade em resolver problemas
relacionados

a

hipersensibilidade radicular, tern, no decorrer dos anos, favorecido

o

desenvolvimento de muitas técnicas cirúrgicas para o recobrimento radicular. Entre elas
estão os enxertos pediculados, enxertos gengivais livres, enxertos de tecido conjuntivo
subepitelial, a associação das técnicas anteriores e a regeneração tecidual guiada.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

LOE et al (1992) definiram a posição normal da gengiva saudável como sendo a
margem gengival ao redor do dente, localizada entre 0,5 e 2 mm coronalmente à junção
amelocementdria. Os autores descreveram a recessão gengival como sendo a migração
apical da margem gengival, de sua posição normal na superfície radicular para níveis além da
junção amelocementdria e, portanto, causando exposição desta superficie.
Para WAGMAN (1965) a espessura da gengiva, altura da gengiva livre e a anatomia
da papila interproximal estão baseadas no contorno ósseo subjacente e na anatomia dental.
A modificação desses tecidos pode ocorrer com a dieta, hábitos de higienização, contatos
funcionais da bochecha, lábios e lingua.
MAYNARD e WILSON (1979) afirmaram que a recessão do tecido marginal é a
denominação mais correta para a recessão de um tecido constituído de mucosa alveolar.
Assim, recessão de tecido marginal é diferente de recessão gengival.
CAMPOS JUNIOR (1986) diferencia retração de recessão gengival. Segundo este
autor, retração gengival é o deslocamento da gengiva no sentido horizontal e ocorre porque
as fibras do ligamento gengival, fibras de inserção conjuntiva, sofrem agressão do produto
da placa, principalmente porque diminui o conteúdo de colágeno total. A recessão gengival
é a perda de gengiva em altura. A redução de coldgeno também pode determinar o aumento
da profundidade de sondagem.
Para SACHS (1985) e SCHLUGER (1991) as características morfológicas do
periodonto relacionam-se à forma dos dentes. No periodonto fino, como a forma do dente é
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afinada, sua margem é recortada e as áreas de contato são pequenas e próximas à coroa
dental, assim, o tecido interdentdrio se localiza abaixo da area de contato. Fenestrações e
deiscências ósseas são freqüentes por ser o osso fraco. Seu tecido é macio. A resposta deste
periodonto ao insulto é a recessão e segundo REEVES (1991) este tecido fino e delicado, é
mais vulnerável a injúrias do que aquele que se constitui por uma larga e densa faixa de
gengiva inserida. Sua resposta ao insulto é uma inflamação marginal, seguida de perda de
inserção e recessão gengival.
0 segundo tipo de periodonto tem tecidos mais densos e zonas de gengiva aderida
mais amplas. É achatado e grosso. Quando atacado, responde formando bolsa. Quando
gengiva e osso alveolares são saudáveis, ocorre uma adaptação à morfologia resultante do
tamanho, forma e localização do dente no alvéolo (SACHS, 1985).
CAMPOS JÚNIOR (1986) afirmou que o tecido cio sulco possui a capacidade de
auto-defender-se, característica dada, principalmente pelo epitélio juncional. No entanto, a
principal barreira é a inserção conjuntiva, que representa o reforço da inserção epitelial.
Abaixo da inserção conjuntiva, existem fibras ligando gengiva e osso, proporcionando
proteção à area marginal.
CAMPOS JÚNIOR et al. (1987) relataram que devido à disposição paralela das
colunas de células do epitélio juncional, torna-o o ponto mais susceptivel à entrada de
produtos bacterianos no interior do tecido conjuntivo da gengiva marginal, do mesmo modo,
isso favorece a passagem de infiltrado inflamatório e elementos humorais que junto com as
células epiteliais descamadas, protege a área. Portanto, a modificação desta biofisiologia
devido à sua invasão, modifica a superficie e interferirá nestes mecanismos de defesa,
resultando em inflamação, com perda de inserção do tecido conjuntivo e migração apical do
aparato de inserção dento-gengival.

2.1

Causas
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As causas mais comuns das retrações gengivais são o acúmulo de placa bacteriana e
a execução de escovação traumática, segundo CESAR NETO et al. (1999),

e são

considerados fatores etiológicos primários (PINI PRATO et al., 1996). Como fatores
etiológicos secundários (P1NI PRATO et al., 1996) estão o mau posicionamento dental,
inserção alta de freios e bridas, deiscências ósseas, fatores iatrogênicos

e alguns

procedimentos cirúrgico-periodontais. MULLER et al., (1999) citam ainda fatores como o
movimento ortodõritico vestibular do dente e as dimensões gengivais delicadas MORAES e
DURSKI (1999) incluem o trauma oclusal como fator causal da recessão gengival
0 conhecimento da etiologia da recessão gengival e sua eliminação, são condições
essenciais antes da realização de qualquer procedimento cirúrgico de recobrimento radicular
que objetivem a melhoria da estética, facilitem a higienização, previnam o surgimento de
caries radiculares, eliminem a sensibilidade

e devolvam a homeostasia do meio

(GUIMARÃES,1999).

2.2 Conseqüências

As conseqüências deste defeito são, segundo GREGHI et al., (2000), o aumento na
incidência de cárie radicular, sensibilidade radicular, insatisfação estética e dificuldade de
higienização bucal. Os autores relatam ainda que, como conseqüência, pode haver
inflamação do tecido gengival marginal, devido à alteração da anatomia local , o que, por
sua vez, favorece o acúmulo de placa dentobacteriana e dificulta a higienização, embora
raramente resulte em perda dentária.

7

2.3 Classificação das recessões gengivais

MILLER (1985) descreveu uma classificação dos defeitos de retração, que levava

em consideração a proteção radicular esperada, possível de ser obtida:
a) Classe I: retração do tecido marginal que não se estende até a junção
mucogengival. Não há perda de osso ou de tecido mole interdentais;
b) Classe II: retração do tecido marginal se estendendo até ou além da
junção mucogengival. Não há perda de osso ou de tecido mole
interdentais;
c) Classe HI: retração do tecido mole se estendendo até ou além da junção
mucogengival. A perda de osso ou tecido mole interdentais é apical em
relação A junção cemento-esmalte, porém coronária à extensão apical da
retração do tecido marginal;
d) Classe IV: retração do tecido marginal se estendendo além da junção
mucogengival. A perda de osso interdental se estende até um nível apical
em relação à extensão da retração do tecido marginal.

2.4 Importância da mucosa ceratinizada

A importância de uma faixa adequada de Gengiva Inserida é inquestionável para a
homeostasia do periodonto, mas, a sua quantidade ainda provoca grandes discussões
(GUIMARÃES, 1999).
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MAYNARD e WILSON (1979) afirmaram que, diante de procedimentos
restauradores intra-sulculares, são necessários aproximadamente 5mm de tecido
ceratinizado, sendo 2mm de gengiva livre e 3mm de gengiva inserida, pois "uma quantidade
adequada de tecido ceratinizado é fundamental para o sucesso da odontologia restauradora".
DE TREY e BERNIMOULIN, (1980) consideraram que somente a existência de
uma banda estreita de gengiva inserida não significa uma indicação para cirurgia
mucogengival. A 'adequação" da gengiva inserida não pode ser determinada somente por
sua mensuração de largura. No entanto, na presença de recessão gengival e inflamação,
mesmo diante de medidas de boa higiene oral e, se, durante observação de vários meses, a
recessão continua a se desenvolver ou progredir, então um enxerto de gengiva livre está
indicado para estabilizar o nível e a quantidade de gengiva inserida.
De acordo com SCHLUGER et al. (1991), a faixa de gengiva inserida deve ser
suficiente em largura, possuindo no mínimo 3mm a mais do que a margem gengival livre
Por ser ceratinizada e firmemente aderida ao osso alveolar, a presença de uma faixa
adequada de gengiva inserida, suporta mais positivamente eventuais traumas associados aos
atos operatórios do que a gengiva pobre em quantidade e qualidade e protege a margem
gengival livre das tensões das inserções musculares e dos freios.
LINDHE (1999), citou a importância de uma faixa adequada de gengiva inserida,
como um mecanismo de defesa para o periodonto, permitindo a sua imobilização e
impermeabilização
Quando se analisa a qualidade da gengiva, MAYNARD e WILSON (1979),
afirmaram que quando se introduz uma sonda periodontal numa gengiva marginal e esta
sonda for vista através dela, este tecido tem uma capacidade duvidosa para suportar
procedimentos restauradores intra-sulculares, mesmo que seu aspecto clinico diagnostique
um tecido ceratinizado. Assim, recomendam a colocação de um segmento de tecido
ceratinizado mais espesso.
SCHLUGER et al. (1991) salientaram que, quando a aparência da gengiva inserida é
quase translúcida, sua natureza é delicada, fina e insuficiente, indicando espessura
inadequada ou ausência de cortical alveolar cobrindo as raizes. Em casos onde não se julga
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necessário aumentá-la, sendo esta zona menor do que o normal, as margens restauradoras e
protéticas devem ser deixadas fora da gengiva e o manejamento dos tecidos para tais
finalidades deve ser cuidadoso.

2.5 Tipos de cirurgias para recobrimento radicular

Para LINDHE (1999), os procedimentos cirúrgicos usados no tratamento de defeitos

de retração são classificados basicamente como:
a) Enxertos de tecido mole pediculados: dependendo da transferência,
agrupados em: Procedimento de retalho reposicionado (por exemplo:
retalho reposicionado lateral, retalho de dupla papila, retalho posicionado
obliquamente), Procedimentos avançados: por exemplo: retalhos
reposicionado coronariamente, retalho semilunar reposicionado
coronariamente e Regeneração Tecidual Guiada
b) Enxertos de tecido mole livre autógeno: Enxerto epitelizado e Enxerto
de tecido conjuntivo subepitelial.
Segundo MILANO (1999), Grupe e Warren em 1956, foram os primeiros a
examinar os problemas de recessão gengival e propuseram a aplicação de um auto-enxerto
de tecido conjuntivo sob o termo de deslize lateral do retalho. 0 procedimento é atualmente
conhecido como enxerto pediculado posicionado lateralmente.
De acordo com MILLER e ALLEN (1996), por mais de 25 anos, este era o único
procedimento cirúrgico disponível que poderia produzir cobertura radicular. 0 enxerto
pediculado posicionado lateralmente, entretanto, tinha certas limitações. Este procedimento
s6 pode ser usado se houver adequadas dimensões de gengiva ceratinizada ao lado da
recessão. Um vestíbulo raso pode também contra-indicar o uso dele. Se o enxerto
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pediculado posicionado lateralmente pode ser usado, o resultado é mais estético, uma vez
que a combinação de cor é ideal. Infelizmente o enxerto pediculado posicionado
lateralmente não se presta ao tratamento de recessões múltiplas.
CHAMBRONE (1996) afirmou que alterações gengivais localizadas podem ser
tratadas com retalho deslocado lateral, que restitui a parede gengival perdida, amplia a faixa
de gengiva inserida, restabelece e estética, facilita a higiene, ganha inserção clinica e protege
a superficie radicular do meio bucal, e os resultados permanecem por longo tempo. Segundo
o autor, a largura e o comprimento das retrações não comprometem os resultados, desde
que não tenha perda óssea nas áreas interproximais. No entanto, quanto maior o grau de
reabsorção óssea e de perda de tecido mole interdental, pior é o resultado, sendo a cobertura
radicular parcial ou inviável.
MILANO (1999) citou Nabers em 1966 e Pennel et al. em 1969, que descreveram
o enxerto livre, que posteriormente foi melhorado por Sullivan e Atkins em 1969. 0 enxerto
livre descrito foi originalmente projetado por esses autores para corrigir problemas
mucogengivais, e não para cobrir raizes expostas, porém, após algumas modificações, a
técnica foi usada com precisão para a cobertura radicular. HOLBROOK e OCHSENBEIN,
(1982) e MILLER (1985) recomendaram usar enxertos espessos (entre 1,5

e 2mm)

combinados com o aplainamento da convexidade radicular para aumentar as chances de
sucesso.
GUIMARÃES (1999) comentou que o procedimento cirúrgico de enxerto gengival
livre, tem como objetivo primário, o aumento da faixa de gengiva inserida, porém, podemos
usá-lo para recobrir raizes expostas, procedimento este, considerado de pouco sucesso.
BUHNIAK et al (1999) afirmaram que o enxerto gengival livre é obtido por meio
da remoção completa de um retalho de mucosa mastigatória, sendo transferido para outra
região no mesmo indivíduo. 0 tecido doador pode ser obtido do palato, rebordo edéntulo,
ou outra regido revestida por gengiva inserida, pois estas áreas guardam suas características
após o transplante para Areas de mucosa alveolar. 0 tecido doador também pode ser obtido
de uma Area que necessite gengivectomia. A regido doadora deve ter epitélio queratinizado e
lamina própria com estrutura tecidual densa, e a submucosa não deve apresentar tecido
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adiposo, pois este funciona como barreira para difusão plasrnática e formação de nova rede
vascular. É importante ressaltar que a área mais indicada para a remoção do tecido doador
se encontra em posição distal ao primeiro pré-molar até a posição mediana do segundo
molar. A regido receptora deve apresentar potencial de rápida formação de tecido de
granulação e conseqüentemente, de formar rede vascular. Nesta regido, todo o tecido frouxo
(fibras elásticas e inserções musculares) deve ser removido.
0 retalho reposicionado coronariamente para cobertura radicular, segundo
MILANO (1999), foi descrito por HARVEY em 1965 e RESTREPO em 1973.
MORAES e DURSKI (1999)

propuseram um procedimento de dois estágios

consistindo de: a) um enxerto livre para obter suficiente quantidade de gengiva inserida,
caso não haja, e impedir a progressão da recessão; b) um segundo retalho posicionado
coronariamente feito depois da cicatrização para cobrir a área de recessão.
LANGER e LANGER (1985) apresentaram uma combinação cirúrgica do retalho
pediculado e um enxerto livre, propondo que o enxerto conjuntivo subepitelial que cobre a
lesão seja sobreposto pelo retalho de espessura parcial para assegurar a vascularização do
enxerto livre e promover a manutenção da estética durante o período de cicatrização
evitando assim a aparência pálida dos tecidos após a cicatrização. Estas técnicas, no entanto,
apresentavam um certo desconforto ao paciente, porque necessitavam de dois leitos
cirúrgicos: um leito doador palatino e um receptor.
BOUCHARD et al. (1994) desenvolveram um estudo de 30 recessões Classe I e II
em 30 pacientes tratados com procedimento de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial.
Em um grupo, 15 casos foram tratados com cirurgia convencional: o colar epitelial do
enxerto foi preservado e deixado exposto (Grupo CTG). No segundo grupo, o colar epitelial
do enxerto foi removido e as áreas de recessão foram tratadas com o condicionamento de
ácido cítrico. Os enxertos foram então suturados e completamente imersos sob o retalho
vestibular que foi reposicionado coronalmente. As avaliações clinicas incluíam profundidade
de sondagem, nível de inserção, área da superficie da recessão e comprimento da gengiva.
As mensurações foram tomadas durante 6 meses. Em adição, uma avaliação estética foi
feita. As diferenças entre os tratamentos não foram estatisticamente significantes, exceto
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para o aumento de gengiva (P -<_0,05). Baseado nas medidas mesio-vestibulares tomadas
na area central da recessão, a taxa de porcentagem de recobrimento radicular foi de 69,2%.
No grupo CR, três das 15 recess 6- es tratadas exibiram cobertura radicular completa, o
aumento gengival foi de 65,5%. No grupo CTG, cinco das 15 recessões exibiram cobertura
radicular completa; o aumento gengival foi de 94,4%. 0 resultado estético obtido por um
grupo de examinadores independentes foi considerado de bom a moderado em 100% dos
casos; houve uma tendência de resultados melhores no grupo CR. Os resultados deste
estudo indicaram que um sucesso parcial pode ser esperado com enxertos de tecido
- es Classes I e II. Sugeriram que os
conjuntivo subepitelial na terapia de recess 6
procedimentos do grupo CR dão resultados estéticos melhores do que os procedimentos do
grupo CTG. No entanto, quando um aumento de tecido ceratinizado é necessário, os
procedimentos do grupo CTG estão mais indicados.
MILLER e ALLEN (1996) afirmaram que uma maneira de se obter cobertura
radicular quando a altura da gengiva

é minima, é posicionar a gengiva existente

coronalmente com um ganho de espessura usando tecido conjuntivo subepitelial. Neste
procedimento, a margem de tecido existente cobre completamente o enxerto de tecido
conjuntivo, permitindo uma cicatrização inicial com uma combinação de cor ideal.
MILANO (1999), apresentou uma técnica cirúrgica mucogengival para cobertura
radicular, feita em dois diferentes tipos de retalhos. O primeiro retalho é um retalho
conjuntivo-epitelial de espessura parcial sobre um segundo retalho conjuntivo de dupla
papila que é rotacionado para cobrir a superfície radicular. Segundo o autor, o retalho
primário pode ser posicionado tanto coronária como lateralmente. Não ha necessidade de
adequar a gengiva inserida presente, embora a papila interdental adjacente à lesão deva ser
suficientemente ampla e espessa. Este tipo de retalho é particularmente útil quando:
a) é necessário tratar recess 6- es Classe I e H de Miller;
b) os tecidos papilares adjacentes a area de recessão são amplos e espessos;
c) vestíbulo é suficientemente profundo;
d) objetivo é obter um tecido opaco e particularmente espesso.
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Num estudo conduzido por MATARASSO et al (1999), os autores afirmaram que
quando presentes condições anatômicas apropriadas ( a largura das papilas proximais deve
ser de pelo menos 2,5mm) a técnica cirúrgica de dupla papila obteve resultados mais
favoráveis do que a técnica cirúrgica do retalho reposicionado coronariamente,
especialmente considerando o aumento da quantidade de gengiva ceratinizada. Ambos os
grupos foram tratados com terapia regenerativa usando membrana reabsorvivel de ácido
polilatico. Os autores não encontraram diferenças estatísticas na cobertura radicular usando
os dois procedimentos testados.
TINTI et al. (1993) usaram a regeneração tecidual guiada com o uso de membranas
não-reabsorviveis para o tratamento de recess 6
- es. Posteriormente, PINI PRATO et al em
(1995), propuseram o uso de membranas reabsorviveis para a obtenção da cobertura
radicular, evitando assim uma segunda cirurgia para a remoção da membrana.
CARVALHO et al. (1982) sugeriram uma técnica combinada que incluía o
posicionamento lateral de um retalho de dupla papila ou única sobre a area de recessão e um
enxerto livre conjuntivo-epitelial para cobrir o retalho de papila dupla ou única, objetivando
o favorecimento da vascularização do enxerto livre, especialmente em casos de recessões
profundas e amplas, nas quais o prognóstico é mais incerto.
Para se obter um aumento de gengiva inserida, o retalho pode ser posicionado
apicalmente na crista óssea (KALDAHL et al., 1984; HAGGE e RECTOR, 1993). Caso o
defeito radicular se encontrar na face vestibular ou lingual da mandíbula, o acesso ao defeito
deve ser obtido através de um retalho de espessura total-espessura parcial ou retalho
posicionado apicalmente.
Para lesões de classe V, onde uma retração mecânica pode causar injúria irreversível
à gengiva, os retalhos indicados são o retalho gengival e mucogengival com incisões
verticais duplas (HAGGE e RECTOR, 1993).
De acordo com CUEVA, (1999) a cirurgia plástica periodontal esta direcionada
para:
a) vestíbulo raso;
b) frenectomia;
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c) aumento de coroa clinica em areas estéticas e não estéticas;
d) perda de papila interdental (regeneração de papila);
e)

exposição cirúrgica de dentes para tracionamento ortodôntico;

f) correção de defeitos estéticos em implantes/ou aumento de tecido mole.
CUEVA (1999) citou também:
a) recobrimento de raiz;
b) correção do espaço protético;
c) aumento de espaço protético;
d) aumento de rebordo: com tecido conjuntivo (pequenos aumentos) com
osso (grandes aumentos).
MILLER e ALLEN(1996) citaram ainda:
a)

recessão do tecido marginal;

b)

aumento de sulcos;

c) colapso de dentes envolvidos periodontalmente;
Segundo LINDHE, (1999), as cirurgias muco-gengivais são indicadas para areas de
recessão com problemas estéticos ou com sensibilidade radicular, Areas de gengiva
vestibular delgada e associada a um dente que sera movimentado ortodonticamente, onde se
espera que resulte em deiscencias ósseas e para facilitar o controle adequado da placa.
MORAES E DURSKI, (1999) citaram que vários métodos têm sido preconizados
para recobrir raizes expostas, desde enxerto gengival livre epitelial, de conjuntivo, retalho
pediculado, enxerto subepitelial/conjuntivo, retalho subepitelial conjuntivo, deslocamento
lateral do retalho, enxerto em envelope e regeneração tecidual guiada. A indicação de cada
técnica depende do exame da área receptora e doadora, da quantidade de gengiva inserida,
da profundidade e largura da recessão gengival, da previsibilidade, domínio da técnica e do
número de cirurgias necessárias.
Para CAMPOS e TUIVIENAS (1999), historicamente varias técnicas já foram
desenvolvidas com o objetivo de recobrir raizes desnudas, porém só com o advento dos
enxertos conjuntivos subepiteliais é que os resultados se tornaram mais previsíveis e
estéticos. Essas técnicas podem ser combinadas com retalhos em forma de envelope,
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retalhos posicionados coronariamente, retalhos posicionados lateralmente, retalhos
duplamente pediculados ou com a técnica de tunelização.
MONGUILHOT (2000) afirmou que a microcirurgia com enxerto de tecido
conjuntivo subepitelial possibilita a diminuição da área operada e das incisões relaxantes, um
menor trauma operatório e melhor coaptação dos bordos dos tecidos levando a urna
cicatrização por primeira intenção. 0 pós operatório é sem dor, cicatrização mais rápida e
ausência de cicatrizes e deiscências.
SABA-CHUIFI et al descreveram a técnica modi fi cada de tuneilização para o
tratamento das recessões gengivais múltiplas adjacentes. A técnica baseia-se na divulsão da
gengiva marginal livre, inserida e mucosa alveolar para formar um túnel, com o auxilio de
incisões verticais sem, no entanto, remover o pediculo nutricional oriundo dos areas
papilares vestibular e lingual. De uma s6 vez, deslocam-se os tecidos divulsionados

eo

enxerto autógeno de tecido conjuntivo transpassando no túnel, sendo esta manobra
pertinente em função das fibras elásticas da mucosa e facilitada pelas incisões verticais.

2.6 Cicatrização provável

HARRIS, (1994) afirmou que a técnica de cobertura radicular deve produzir
resultados com as seguintes características:
a) cobertura radicular na junção amelocementdria ou na altura da papila
mesial e distal ao defeito;
b) tecidos firmemente aderidos ao dente com profundidade de sondagem
menor ou igual a 2 mm;
c) ausência de sangramento A sondagem;
d) uma adequada faixa de tecido ceratinizado;
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e) uma combinação de cor aceitável aos tecidos adjacentes;
O um contorno estético dos tecidos;
g) minima dor ao paciente durante o procedimento e durante o período
pós-operatório;
h) não crescimento da sensibilidade (preferencialmente um decréscimo na
sensibilidade);
HARRIS E HARRIS (1994) afirmaram que o tipo de inserção obtida em
recobrimentos radiculares não pode ser determinada sem análise histológica. A obtenção
desta informação poderia requerer a remoção futura de um dente tratado com sucesso.
Clinicamente, a cicatrização aparente dos tecidos deve parecer saudável e estar firmemente
aderido ao dente.
PASQUINELLI (1995) desenvolveu um trabalho onde analisou histologicamente a
nova inserção após o uso de um enxerto de tecido livre autógeno no recobrimento de uma
recessão profunda num primeiro pré-molar inferior de uma mulher de 40 anos de idade. A
recessão inicial era de 6,0mm com uma profundidade de sondagem de 2,0mm e não havia
gengiva inserida. Um enxerto de gengiva livre autógeno de tecido epitelial e conjuntivo foi
removido do palato e colocado na junção amelocementdria do dente após instrumentação da
superficie radicular e condicionamento com tetraciclina. Após 10,5 meses o dente e os
tecidos moles vestibulares foram removidos numa secção em bloco e levados para análise
histológica. Durante a extração, observou um ganho de 5,0mm de cobertura radicular e 5,0
mm de ganho de mucosa ceratinizada no aspecto vestibular. A profundidade de sondagem
era de 1,0m. Histologicamente, os achados mostraram 4,4mm de nova inserção e 4.0mm de
novo osso. A extensão coronal da nova inserção e do novo osso estavam numa Area
previamente exposta pela recessão. Salientou que um enxerto de gengiva livre autógeno
pode resultar em regeneração da inserção do tecido conjuntivo, cemento e osso na superticie
radicular com uma recessão profunda. Os achados indicaram que o osso pode ser
regenerado em situações onde um enxerto de gengiva livre autógeno
diretamente sobre a superficie radicular.

é colocado
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BOSCO et al. (1999) citou que muitos procedimentos cirúrgicos têm sido referidos
como cirurgias mucogengivais para o tratamento das recessões, no entanto, vários desses
procedimentos mostraram cicatrização periodontal com epitélio juncional longo na parte
coronária da superfície instrumentada da raiz e inserção de tecido conjuntivo na porção
mais apical da superficie radicular.
Para CESAR NETO et al. (1999) o processo de cura que acontece logo

após a

realização de técnicas de recobrimento, histologicamente ocorre com a formação de um
epitélio juncional longo, com quantidade limitada de regeneração observada na porção mais
apical das superficies radiculares expostas .
LINDHE (1999) admite que as limitadas informações histológicas disponíveis sobre
a cicatrização de enxertos de tecido mole livres indicam que um padrão de cicatrização
semelhante aos procedimentos de enxerto pediculado, resultará, a saber, que a nova inserção
de tecido conjuntivo será estabelecida nas porções apical e lateral do defeito de retração,
enquanto uma inserção epitelial se formará na porção coronária e na porção vestibular
mediana.
Para GREGHI et al. (2000) o processo cicatricial esperado compreende a formação
de um epitélio dentogengival relativamente curto, formação de cemento sobre a superficie
radicular previamente exposta e reinserção de fibras conjuntivas no cemento. Os autores
afirmaram que pesquisas puderam confirmar que as células quiescentes do periosteo retêm o
potencial de atividade regenerativa, de tal forma que este tecido dinâmico incorporado a
retalhos pediculados provavelmente obtém resultados mais compatíveis e duradouros
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

0 paciente J.C.J., 38 anos de idade procurou a Clinica da UFSC para tratamento
periodontal. Apresentava uma história de saúde normal, sendo sistêmica e emocionalmente
saudável. 0 paciente foi submetido aos procedimentos básicos de motivação, orientação de
higiene bucal, raspagem e alisamento radicular. No exame clinico diagnosticou-se a presença
de recessão vestibular no 12, 13, 14 e 15, (Anexo fig. 01) no 22, no extra numerário, 23 e
24 As profundidades de sondagem não excederam 2mm em todos os dentes envolvidos na
recessão Quantidade e qualidade de mucosa ceratinizada foram observadas. A anatomia e
estado das superficies radiculares foram analisadas e observou-se ausência de caries e
cálculos, no entanto, as mesmas necessitavam ser aplainadas. Os possíveis fatores
etiológicos envolvidos neste processo foram investigados e concluiu-se que o trauma de
escovação era a causa mais provável das recessões. A técnica escolhida para a cirurgia,
segundo a classificação de LINDHE (1999) foi Enxerto Gengival Pediculado pela técnica
do Retalho Reposicionado Coronariamente associado ao Enxerto de Tecido Conjuntivo
Subepitelial. As areas receptora e doadora foram anestesiadas com solução de Cloridrato de
Mepivacaina 36mg com Adrenalina 18ug de nome comercial Scandicaine 2% Especial do
Laboratório Septodont. A Area receptora foi delimitada por meio de incisões no sentido
mésio-distal que se estenderam da região distal do 12 até mesial do 15, preservando-se as
papilas. Duas incisões relaxantes verticais foram realizadas subseqüentemente, começando
da linha da incisão na area interdental na terminação mesial do 15

e distal do 12,

ligeiramente divergentes e estendidas bem além da linha mucogengival. Um retalho de
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espessura total na area receptora foi executado com o auxilio de espátula de número 07, até
expor-se toda a área de superficie radicular. As papilas foram preservadas (Anexo Fig. 02).
Seguiu-se então com um retalho de espessura parcial com o auxilio de uma lamina de bisturi
Feather número 15, de modo que este retalho, quando tracionado, cobrisse toda a area da
superficie radicular exposta pela recessão, a uma extensão tal que possa ser reposicionado
coronariamente no nível da junção cemento-esmalte, sem tensão. Este procedimento permite
o relaxamento do retalho e evita a ruptura das suturas. As superficies radiculares a serem
recobertas foram tratadas mecanicamente com curetas de Gracey Hu-Friedy SG 7/8 para
alisar e remover a superfície contaminada e aplainadas com uma broca de número 3118 FF
KG Sorensen. As raizes foram tratadas quimicamente com Cloridrato de Doxiciclina
100mg, de nome comercial Vibramicina, durante 3 minutos com o auxilio de bolinhas de
algodão estéreis (Anexo Fig. 03), sendo o medicamento removido, após este período, corn
abundante irrigação de soro fisiológico. As papilas da região interproximal entre 12 e 13, 13
e 14, e 14 e 15 foram desepitelizadas com brocas diamantadas de número 3118 FF KG
Sorensen. A area receptora foi mapeada com papel de alumínio esterelizado e este mapa foi
transferido para a area doadora que foi o palato. Este foi anestesiado com solução de
Scandicaine 2% Especial. Um enxerto de tecido conjuntivo subepitelial de mucosa
mastigatória foi obtido da face palatina do pré-molares superiores. A espessura disponível da
mucosa foi estimada pelo uso da ponta de uma sonda milimetrada Uma incisão horizontal,
perpendicular à superficie óssea subjacente,

foi realizada aproximadamente 3mm

apicalmente à margem de tecido mole, na regido distal do 13. A extensão mésio-distal da
incisão foi determinada pelo tamanho do enxerto necessário e seguiu até mesial do 16. Duas
incisões verticais relaxantes foram feitas na região mesial e distal da incisão principal. Urna
incisão foi então feita, a partir da linha da primeira incisão, e direcionada apicalmente para
realizar um retalho dividido da mucosa palatina. Este retalho foi realizado com auxilio de
uma lamina de bisturi número 15 e descolado com o auxilio de um cinzel para osso
Ochsenbein. Este tecido foi colocado na area receptora, foi comprimido sobre a area para
que se conseguisse uma melhor adaptação do enxerto sobre a raiz, além de expulsar o
excesso de coágulo interposto. Com três suturas realizadas em nível de periosteo, urna na
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região mesial da área receptora, outra na região mediana e outra na região distal, prendeu-se

o enxerto com fio de sutura reabsorvivel Vicryl 5,0 de forma que cada uma delas ficasse
sobre o tecido enxertado em forma de X (Anexo Fig. 04). As suturas em forma de X, mesial
e mediana foram amarradas na face palatina do 13 e a sutura em forma de X distal foi
amarrada na face palatina do 14. Desta forma, conseguiu-se a imobilização do enxerto.
Suturas em suspensório foram realizadas no retalho para cobrir o enxerto com fio de seda
Ethicon 4.0. Suturas interrompidas foram realizadas nas incisões relaxantes. Duas suturas

em forma de X foram realizadas na área doadora de modo que estas duas suturas foram
presas na face vestibular do 13.Duas suturas simples, uma na mesial do retalho da área
doadora e outra na distal foram confeccionadas. 0 paciente foi instruido a retornar para
remoção das suturas realizadas com fio de seda após 10 dias. 0 paciente recebeu instrução
para realizar bochechos com solução de clorexidina 0,12% de nome comercial Periogard,
duas vezes ao dia, durante 15 dias.

)

1

4 DISCUSSÃO

As causas mais comuns das retrações gengivais são o acúmulo de placa bacteriana e
a execução de escovação traumática (CÉSAR NETO et al., 1999; MORAES e DURSKI,
1999 e MULLER et al., 1999) e são considerados fatores etiológicos primários (LOE et al.,
1992; PINT PRATO, 1996). Como fatores etiológicos secundários (LOE et al., 1992 e PIN!
PRATO, 1996) estão o mau posicionamento dental, inserção alta de freios e bridas,
deiscências ósseas, fatores iatrogenicos e alguns procedimentos cirúrgico-periodontais.
As conseqüências deste defeito são o aumento da incidência de carie radicular,
sensibilidade radicular e insatisfação estética (CESAR NETO et al., 1999; MORAES e
DURSKI, 1999e GREGHI et al., 2000) dificuldade de higiene bucal (MORAES e
DURSKI, 1999 e GREGHI et al., 2000), predisposição de caries radiculares (CESAR
NETO et al., 1999; MORAES e DURSKI, 1999 e GREGHI et al., 2000).
0 tratamento cirúrgico das recessões gengivais envolve diferentes técnicas que
apresentam indicações precisas, de acordo com as situações locais, para desta forma, buscar
o prognóstico terapêutico mais favorável. De acordo corn MILLER e ALLEN (1996), o
sucesso significa a recuperação da forma, cor, textura, contorno e nível do tecido mole
marginal próximo à junção amelocementdria, ausência de bolsa periodontal, sulco gengival
com profundidade igual ou inferior à 2mm, ausência de sangramento a sondagem e ausência
de sensibilidade. Para GREGHI et al. (2000), a previsibilidade do sucesso também depende
de fatores como quantidade e qualidade de mucosa ceratinizada, tipo de recessão, posição
do dente na arcada e qualidade da superficie radicular, entre outros.

A técnica de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial utilizada neste estudo
mostrou uma melhoria na área de recessão com uma boa cobertura radicular e o
desaparecimento da hipersensibilidade que acompanhava o local.
BUHNIAK et al (1999) e MORAES

e DURSKI (1999),

recomendaram que é

fundamental fazer-se um retalho dividido relaxante ao nível de mucosa alveolar, a fim de
não deixar sobre o leito receptor fibras elásticas e inserções musculares e assim conseguir o
relaxamento do retalho para reposiciond-lo coronariamente. Do contrário, o mesmo sofrerá
contração durante o período de cicatrização e a recessão permanecerá. 0 retalho de
espessura total foi utilizado para obter-se acesso A. área de recessão. Atingido nosso
objetivo, realizamos retalho de espessura parcial para permitir que o tecido ósseo se
mantivesse revestido por uma camada fibroperiostica, ao mesmo tempo que o retalho fosse
deslocado apicalmente.
Segundo CUEVA (1999), o retalho deve ser tracionado para coronal, mesial e distal
para cobrir a maior quantidade possível do enxerto, melhorando a quantidade de irrigação na
Area. Desta maneira, as condições de sobrevivência do enxerto são aumentadas. Salientaram
ainda que é importante não suturar o retalho no enxerto e sim, nas laterais e nas papilas. A
sutura do enxerto e do retalho devem ser independentes uma da outra. Este procedimento
ajuda a manter a imobilidade do enxerto.
MORAES e DURSKI (1999) afirmaram que para manter a nutrição é fundamental
que o enxerto ou o reposicionamento coronário, fiquem imóveis e em contato intimo com o
leito receptor. Por outro lado, o enxerto ou o retalho não podem ficar estirados
prejudicando a irrigação e comprometendo a sobrevivência destes.
A raiz deve ser preparada com raspagem e alisamento radicular através de curetas
Em seguida deve ser feito o recontorno radicular com brocas multilaminadas para
acabamento e polimento, estabelecendo-se um leito receptor apropriado para a adaptação do
enxerto (MONGU1LHOT, 2000).
GREGHI et al. (2000) afirmaram que a terapia mecânica local é imprescindível, mas
relativamente grosseira e falha, dai a importância de ser feita a complementação do
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tratamento da superfície radicular com a terapia química, visando a obtenção de resultados
melhores.

O condicionamento da raiz é feito por 3 minutos com solução de tetraciclina que
dissolve a "smear layer", e elimina componentes da saliva, bactérias e seus produtos
(BOSCO et al. 1999; CHAMBRONE, 1996; e MORAES e DURSKI, 1999), aumenta a
ligação de glicoproteina fibronectina da matriz extracelular à dentina, estimulando a inserção

e o crescimento de fibroblastos sobre a superficie dentinária (BOSCO et al. 1999).
CHAMBRONE (1996) e MORAES e DURSKI (1999), afirmaram que a aplicação
de tetraciclina não é essencial para se conseguir o recobrimento radicular, porem os
resultados parecem ser favoráveis A. sua utilização.
Com o fio de Vicryl 5,0 realiza-se uma sutura continua estabilizadora, com a
finalidade de aproximar a borda interna do retalho ao enxerto, imobilizando-se o conjunto
retalho/enxerto de encontro ao leito receptor (MONGUILHOT, 2000)
HARRIS, (1994) afirmou que uma das desvantagem do uso das técnicas de enxertos
conjuntivos subepiteliais é a necessidade de duas Areas ctrúrgicas, uma doadora e outra
receptora.
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5 CONCLUSÕES

De acordo com a literatura apresentada, quando se consideram diferentes abordagens
para o tratamento das exceções gengivais, os resultados clínicos (incluindo fator estético,
Area doadora, quantidade de mucosa ceratinizada) devem ser o fator primário na escolha da
técnica. Entretanto, o conforto do paciente, o custo e a estabilidade do tratamento a longo
prazo são importantes condições que também devem ser consideradas.
Diante de diversas possibilidades de tratamento, o profissional deve estar consciente
da importância das indicações de cada técnica e das etapas do procedimento cirúrgico eleito,
objetivando, desta maneira, resultados mais favoráveis que condizem com o sucesso do
tratamento.
A técnica empregada neste estudo, mostrou resultados estéticos favoráveis para o
paciente e para os operadores, redução na hipersensibilidade radicular, profundidade de
sondagem de 2mm, ausência de sangramento 6. sondagem. além do recobrimento radicular.
Talvez, os dois únicos inconvenientes da técnica sejam: a) a necessidade de um leito doador
palatino, podendo representar um certo desconforto pós-operatório para o paciente, e b) o
profissional deve estar habilitado para tal técnica.
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