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RESUMO 

 

A Recessão Gengival é o deslocamento da gengiva para uma posição não habitual, 

em relação a junção cemento-esmalte devido à diferentes fatores etiológicos, os quais 

acometem a gengiva e causam sua inflamação. Com isto, se tem problemas como a 

hipersensibilidade dentinária, maior desenvolvimento de cáries na porção exposta e 

perda do padrão estético. O Recobrimento Radicular tem por finalidade a solução para 

estes problemas que acometem o periodonto. Este trabalho tem por objetivo 

descrever um caso clínico de retalho semilunar reposicionado coronalmente, técnica 

desenvolvida por Tarnow, com a finalidade de recobrimento radicular em um paciente 

que apresentava recessão gengival Tipo I, Cairo (2011), no elemento dentário 24. Este 

estudo teve a colaboração por meio da participação de um paciente do gênero 

feminino, leucoderma, 41 anos, que compareceu a Clínica de Odontologia da 

Universidade de Santa Cruz do Sul, durante o Curso de Extensão em Periodontia, no 

ano de 2019, relatando hipersensibilidade dentinária, que percebia durante o dia-a-

dia devido às diferentes exposições térmicas que aquele elemento era submetido, e 

de insatisfação estética devido à exposição radicular. Fora concluído como 

planejamento, a adoção da técnica de Tarnow (1985). Por meio desta técnica 

cirúrgica, foi possível devolver a estética, restabelecendo o padrão de altura gengival, 

diminuir o acúmulo de placa bacteriana, facilitando a higienização da região cervical 

dentária, permitindo também a redução da hipersensibilidade dentinária. A técnica 

cirúrgica, utilizada neste relato de caso, mostrou-se eficiente como forma de 

tratamento, pois os resultados foram satisfatórios levando-se em consideração a 

facilidade do procedimento, seu baixo custo e seu bom desempenho em recobrir a 

superfície radicular da área exposta, diminuindo assim a sensibilidade dentinária, 

devolvendo também a função fisiológica do elemento tratado, trazendo maior conforto 

a paciente.  

 

Palavras-chave: Recessão gengival. Recobrimento radicular. Retalho reposicionado 

coronalmente. Retalho semilunar reposicionado coronalmente. Técnica de Tarnow. 
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ABSTRACT 

 

Gingival Recession is the displacement of the gum to an unusual position, in relation 

to the cemento-enamel junction due to different etiological factors, which affect the 

gums and cause its inflammation. With this, problems such as dentin hypersensitivity, 

greater development of caries in the exposed part and loss of aesthetic pattern are 

found. Root Coating aims to solve these problems that affect the periodontum. This 

study aims to describe a clinical case of semilunar flap repositioned coronalmente, a 

technique developed by Tarnow, with the purpose of root covering in a patient with 

gingival recession Type I, Cairo (2011), in dental element 24. This study was 

collaborated through the participation of a female patient, leucoderma, 41 years old, 

who attended the Dentistry Clinic of the University of Santa Cruz do Sul, during the 

Extension Course in Periodontics, in 2019, reporting dentinal hypersensitivity, which 

he perceived during the day-to-day due to the different thermal exposures that that 

element was submitted, and aesthetic dissatisfaction due to radiation exposure. It was 

completed as planning, the adoption of the Tarnow technique (1985). Through this 

surgical technique, it was possible to return aesthetics, reestablishing the gingival 

height pattern, reducing the accumulation of plaque, facilitating the hygiene of the 

dental cervical region, also allowing the reduction of dentinal hypersensitivity. The 

surgical technique, used in this case report, proved to be efficient as a form of 

treatment, because the results were satisfactory taking into account the ease of the 

procedure, its low cost and its good performance in covering the root surface of the 

exposed area, thus reducing dentinal sensitivity, also returning the physiological 

function of the treated element, bringing greater comfort to the patient. 

 

Keywords: Gingival recession; Root covering; Flap repositioned coronally; Semilunar 

flap repositioned coronally; Tarnow technique. 
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1 INTRODUÇÃO 

A recessão gengival é uma modificação encontrada com bastante frequência 

em pacientes, podendo ser uma queixa importante por provocar diversas 

complicações. Além disso, outras doenças podem ser desencadeadas na cavidade 

bucal a partir desse quadro, afetando a região gengival. Segundo Borges Filho et al. 

(2012), a recessão gengival caracteriza-se pela migração em direção apical da 

gengiva marginal, ocorrendo a exposição da junção amelocementária, onde houve 

perda de parte do periodonto de proteção e sustentação. 

Conforme Santamaria et al. (2008), as recessões gengivais normalmente 

encontram-se associadas a desgastes cervicais no mesmo dente. Ademais, as 

recessões gengivais estão muitas vezes relacionadas a estas lesões cervicais não 

cariosas. Elas podem ser causadas pela escovação traumatogênica, hábitos 

parafuncionais como o bruxismo e tratamento ortodôntico, por exemplo. 

Lucchesi et al. (2007) afirmam que essas modificações na superfície radicular 

podem interferir de forma negativa sobre o grau de recobrimento radicular após a 

cirurgia plástica periodontal, principalmente. 

As LCNC (Lesões Cervicais Não Cariosas), podem agredir todas as faces dos 

dentes causando a perda patológica, lenta e irreversível da estrutura dental, podendo 

se desenvolver em um ou mais dentes da cavidade oral. Portanto, os desgastes 

cervicais são considerados um processo multifatorial, tanto no início quanto durante a 

sua evolução (TERRY et al., 2003; BARTLETT & SHAH, 2006; SANTAMARIA et al., 

2008; WOOD et al., 2008). 

  Azzi et al. (2002) definem a recessão gengival como sendo uma ocorrência 

que procede na migração da margem gengival para uma posição errônea em relação 

à junção amelo-cementária, resultando no aumento da coroa clínica. Além disso, 

podem ocorrer também o aumento da sensibilidade dentinária, maior incidência de 

cárie radicular, e inflamação causada pelo maior acumulo de placa bacteriana. A 

recessão gengival, se não for tratada, por intervenção cirúrgica e pela manutenção 

higiênica do paciente, irá evoluir de forma que o indivíduo irá perder seus elementos 

dentários, devido à perda de estruturas importantes responsáveis pelo seu suporte.  

Em relação ao recobrimento radicular, Del Pizzo et al. (2005) conceitua o 

processo como sendo um procedimento cirúrgico, incluído na cirurgia plástica 

periodontal, com indicação para o tratamento de recessões gengivais em pacientes 
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que exibem sintomas resultantes da exposição radicular, tais como hipersensibilidade 

dentária e/ou compromissos estéticos. Nesse sentido, Rosado (2015) complementa 

que a recessão gengival é uma característica clínica observada com frequência, 

podendo aparecer clinicamente de forma localizada ou generalizada e estar associada 

a uma ou mais superfícies dentárias. 

De forma geral, conforme Azzi et al. (2002), o recobrimento radicular é um 

procedimento que desempenha um papel importante no tratamento periodontal, para 

a correção das recessões gengivais e periodontais no âmbito estético, tratamento da 

sensibilidade radicular e redução do índice de desenvolvimento de cáries nas 

superfícies radiculares expostas. 

O objetivo deste trabalho é relatar o procedimento e analisar o desempenho da 

técnica de recobrimento radicular através de um retalho semilunar coronalmente 

deslocado, como tratamento/solução de uma recessão gengival Tipo 1, Cairo (2011), 

através de um procedimento de recobrimento radicular, que foi executado no curso de 

extensão em periodontia cirúrgica, pertencente ao curso de odontologia da 

Universidade de Santa Cruz do Sul. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Recessão Gengival 

A recessão causa diversos problemas que acometem o tecido gengival, é uma 

das doenças periodontais que possui maior prevalência no meio bucal. Os problemas 

causados caracterizam-se pela migração da margem gengival para uma posição 

atípica, em relação a junção amelo-cementária, resultando no aumento da coroa 

clínica, aumento da sensibilidade dentinária, maior risco de desenvolvimento de cárie 

na porção radicular, aumento do acúmulo de placa na região e consequentemente 

inflamação (AZZI et al., 2002). 

Lindhe, Karring e Lang (2005), definem a recessão gengival como sendo o 

deslocamento da margem gengival para uma posição mais apical, em relação à 

junção cemento-esmalte, com exposição da face vestibular da porção radicular do 

elemento dentário. Ou seja, caracteriza-se por uma perda de inserção do periodonto, 

pois ocorre um deslocamento de todos os seus tecidos, não somente a gengiva, na 

direção apical podendo comprometer alguma função. 

Segundo Wennstron (1996), a etiologia das recessões é considerada 

multifatorial e os fatores predisponentes agem com os fatores desencadeantes, 

simultaneamente. Nesse sentido, Mollon et al. (2011) ressaltam que os fatores 

anatômicos, considerados predisponentes, incluem a deiscência óssea, fenestração 

óssea, cortical óssea fina, má posição dentária, freios e bridas com inserção alta, 

vestíbulo raso, altura e espessura reduzida do tecido queratinizado. Por outro lado, 

conforme os autores, os fatores extrínsecos desencadeantes estão relacionados com 

a escovação traumatogênica, inflamação, lesões cervicais não cariosas, incisão 

relaxante mal situada, traumatismo oclusal, cigarro e hábitos nocivos, grampo, barra 

ou sela compressiva em prótese removível; movimento ortodôntico fora dos limites 

ósseos, prótese fixa mal adaptada e violação do espaço biológico. 

Dentre todas as causas da retração gengival, conforme Yared, Zenobio e 

Pacheco (2006), a mais comum é a perda da gengiva inserida que surge por hábitos 

de escovação traumática e abrasiva.  Dentes posicionados vestibularmente tendem a 

apresentar uma maior retração, invariavelmente com um osso e uma gengiva mais 

finos. Outra causa de retração gengival é a doença periodontal e a inflamação 

marginal crônica. 
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De acordo com Vianna (2019), estima-se que metade dos cidadãos a nível 

mundial, entre 18 e 65 anos de idade, tenham pelo menos um dente acometido por 

recessão gengival. Também se calcula que uma em cada três pessoas com mais de 

30 anos apresenta pelo menos dois dentes com o problema. Do mesmo modo, 

Carranza et al. (2012) mencionam que a inflamação periodontal e a perda de inserção 

resultante causada pela inflamação são seguidas por perda de osso e gengiva. 

Segundo Lindhe, Karring e Lang (2005, p.560), “...as retrações vestibulares 

parecem ser mais comuns e mais avançadas em dentes unirradiculares do que em 

molares”. Sullivan e Atkins (1968) descrevem que a primeira classificação sugerida 

para as recessões periodontais consistia de quatro categorias, as quais eram rasas e 

estreitas, rasas e largas, profundas e estreitas e, profundas e largas. 

Miller Junior (1985) considera que a previsibilidade de cobertura radicular é 

influenciada pela posição da margem gengival em relação à junção mucogengival, 

pela perda óssea ou de gengiva interdental e pelo posicionamento dental. Nesse 

sentido, o autor propôs a seguinte classificação para as recessões gengivais: 

Classe I. A retração tecidual marginal não se estende à junção mucogengival. Não há 

perda de osso ou tecido mole na área interdental. Esse tipo de retração pode ser 

estreito ou largo. 

Classe II. A retração tecidual marginal se estende até ou além da junção 

mucogengival. Não há perda de osso ou tecido mole na área interdental. Esse tipo de 

retração pode ser subclassificada em larga e estreita.  

Classe III. A retração tecidual marginal se estende até ou além da junção 

mucogengival. Há perda de tecido ósseo e mole na região interdental e mal 

posicionamento dentário.  

Classe IV. A retração tecidual marginal se estende até ou além da junção 

mucogengival. Há perda óssea e tecidual severa na região interdental ou mal 

posicionamento dentário severo. 

Em caso de recessões com instabilidade periodontal e/ou comprometimento 

radicular, para Molon et al. (2011), podem e devem ser realizadas intervenções 

corretivas em conjunto com a reabilitação protética, a fim de restabelecer a saúde e a 

função do paciente. Porém, Lanza (2003) comenta que nos casos em que o paciente 

esteja com o tecido gengival inflamado, resultando em alterações do contorno 

gengival, aumento da profundidade do sulco gengival, presença de sangramento e 

exsudato, torna-se impossível a execução correta das manobras clínicas, o que 
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poderia acarretar perda de todo o trabalho e agravamento do quadro periodontal em 

um curto espaço de tempo. 

 

 2.2 Recobrimento Radicular 

Em relação a previsão de sucesso do procedimento de recobrimento, de acordo 

com a localização da recessão, segundo Tarnow, Cho e Wallace (2000), cabe 

ressaltar que na maxila as técnicas de recobrimento radicular apresentam boa 

previsibilidade. De acordo com os autores, o mesmo não ocorre na mandíbula, uma 

vez que nesta região a manutenção dos retalhos e enxertos na posição desejada é 

menos segura devido a trações musculares mais fortes do que no maxilar. 

Segundo Del Pizzo et al. (2005, apud Rosado, 2015, p.19), o recobrimento 

radicular pode ser definido como: 

 
“um procedimento cirúrgico, incluído na cirurgia plástica periodontal, indicado 
para o tratamento de recessões gengivais em pacientes que apresentam 
sintomas resultantes da exposição radicular, tais como hipersensibilidade 
dentária e/ou compromissos estéticos”. 

 
Entretanto, a previsibilidade da cobertura radicular pode ser aumentada por um 

exame pré-cirúrgico e pela correlação da retração usando a classificação proposta por 

Miller Junior (1985). 

Sobre a indicação do procedimento de recobrimento radicular, Borghetti e Corti 

(2011) recomendam que o tratamento cirúrgico periodontal seja realizado em 

situações que apresentam retrações gengivais. Os autores enfatizam ainda que, o 

recobrimento radicular é um procedimento cirúrgico mucogengival utilizado no 

tratamento dessas situações que apresentam retrações gengivais influenciados por 

fatores como: aspecto antiestético, evolução da recessão, hipersensibilidade 

dentinária e dor gengival, ou ainda, lesão cariosa radicular superficial. 

De acordo com Grupe e Warren Jr. (1956), a técnica do retalho posicionado 

lateralmente surgiu na década de 1950, sendo considerada a precursora das cirurgias 

de recobrimento radicular. Da mesma forma, Nelson (1957) afirma que este 

procedimento proporciona um excelente resultado estético em recessões localizadas. 

Entretanto, está contraindicada para tratamento de múltiplas recessões. 

Segundo Silverstain et al. (1994), em recessões de Classe I as técnicas 

cirúrgicas de reposicionamento coronal e reposicionamento lateral do retalho, isto é, 

quando apresentar uma área doadora com características teciduais adequadas, 
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proporcionam boa previsibilidade de sucesso no recobrimento radicular e na obtenção 

da harmonia estética. 

Adicionalmente, Kan e Rungcharassaeng (2001) descrevem que quando 

persiste tecido queratinizado apicalmente à recessão periodontal, as técnicas de 

reposicionamento coronal e lateral do retalho, associadas ou não ao enxerto de tecido 

conjuntivo gengival, apresentam boa previsibilidade de sucesso. Contudo, entende-se 

que os retalhos pediculados, tanto coronal como lateral, com espessura gengival fina, 

são contraindicados em tratamentos de recessões de Classe I (KOIS, 2004). 

Sendo assim, fica evidente que o nível de adesão gengival nas superfícies 

radiculares e a largura da gengiva inserida após cirurgia mucogengival são tão 

afetados pelo alinhamento dentário quanto pelas variações nos procedimentos de 

tratamento (Carranza et al., 2012). 

 

2.2.1 Recobrimento com a técnica de reposicionamento coronal do retalho 

Conforme Nelson (1987), o retalho posicionado coronalmente é uma técnica 

considerada de fácil execução e que proporciona um ótimo resultado estético no 

tratamento de recessões localizadas ou múltiplas. Porém, o autor ressalta que a 

técnica é dependente da quantidade adequada de gengiva ceratinizada localizada 

apicalmente à recessão. Nesse sentido, Costa e Ermida (2007), realizaram um estudo 

com aplicação da técnica e obtiveram 97,8% de recobrimento radicular utilizando esta 

técnica em seus pacientes, concluindo ser um procedimento eficaz e com muitos 

benefícios.  

Dentre os diferentes tipos de cirurgia periodontal, o retalho reposicionado 

coronalmente é um procedimento cirúrgico do tipo pediculada indicada para casos de 

recobrimento radicular em que existe a presença de faixa de mucosa queratinizada 

(MESSORA et al., 2009). Segundo Carranza et al. (2012), o objetivo do procedimento 

de retalho posicionado coronalmente é criar um retalho de espessura dividida na área 

apical à raiz desnuda com posição coronal para cobrir a raiz. 

De forma geral, o retalho posicionado coronalmente é uma das técnicas mais 

utilizadas no recobrimento de recessões e pode ser executada em uma única etapa, 

desde que haja uma quantidade suficiente de mucosa queratinizada na porção apical 

da recessão. A cirurgia consiste basicamente em confeccionar um retalho 
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mucoperiósteo pediculado que é deslocado para coronal, obtendo assim, o 

recobrimento da área de recessão (CHERULLI, 2009; PICCININI et al., 2011). 

Segundo Messora et al. (2009), diversos fatores viabilizam a execução desta 

técnica. Dentre os fatores, destacam-se a facilidade de realização da técnica cirúrgica, 

o conforto proporcionado e a satisfação do paciente quanto à estética final obtida. 

 

 2.2.2 Recobrimento com a técnica do retalho semilunar reposicionado 
coronalmente 

Esta técnica foi desenvolvida e descrita por Tarnow (1985). Ao tratar-se de 

recobrimento com a técnica do retalho semilunar reposicionado coronalmente, 

Tarnow, Cho e Wallace (2000) enfatizam que a incisão semilunar acompanha a 

recessão e deve estar a pelo menos 2mm da margem gengival, estendendo-se até a 

mucosa alveolar, permitindo o relaxamento do retalho e seu deslocamento na direção 

coronal. Os autores afirmam ainda que, a técnica é eficaz para dentes superiores, 

particularmente para a cobertura de raízes recentemente expostas pela recessão 

gengival marginal causada por coroas protéticas recém colocadas. 

Por outro lado, Miller Junior (1985) disserta que essa técnica é indicada para o 

tratamento de recessões gengivais rasas localizadas ou generalizadas que não 

ultrapasse a linha mucogengival e nas quais não haja perda de inserção na região 

interdental, onde o objetivo cicatricial é a obtenção da regeneração periodontal. No 

mesmo sentido, Duarte, Pereira e Castro (2002) afirmam que a indicação da técnica 

deve ocorrer para casos de recessões gengivais localizadas ou generalizadas com a 

classificação I de Miller, e, a contraindicação é em casos de recessões extremas, que 

tem a necessidade de uma espessura de gengiva queratinizada para o retalho de 

espessura parcial apical. 

Segundo Tarnow, Cho & Wallace (2000) a técnica do retalho semilunar 

reposicionado coronalmente obtém sucesso na maxila, particularmente na cobertura 

de raízes expostas por retração gengival marginal de um dente, onde foi recentemente 

colocada uma coroa. Por outro lado, Carranza et al. (2012) afirmam que a técnica não 

é recomendada para dentes mandibulares. Por fim, os autores Haeri e Serio (1999) 

indicam cobertura radicular de aproximadamente 2 a 3mm para sucesso com o 

procedimento. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delineamento da pesquisa 

Este trabalho consiste em um estudo de caso a partir de um procedimento 

cirúrgico de recobrimento radicular, que foi executado no curso de extensão em 

periodontia cirúrgica, pertencente ao curso de odontologia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. A seguir serão descritos os procedimentos realizados durante o segundo 

semestre do ano de 2019, seguido por duas semanas de acompanhamento após a 

finalização do procedimento. 

 
3.2 Seleção do material bibliográfico 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir da análise de evidências 

científicas na área da periodontia, utilizando as bases de dados Scielo, Portal de 

Periódicos CAPES, PubMed, Google Acadêmico. Os livros foram acessados através 

dos arquivos baixados pelo site Docero.com.br, os quais são disponibilizados no 

formato PDF pela Biblioteca Virtual da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

As palavras-chaves utilizadas na pesquisa foram: Periodontia. Cirurgia 

Periodontal. Recobrimento Radicular. Retalho Semilunar. Reposicionamento Coronal. 

Técnica de Tarnow. 

 

3.3 Aspectos éticos 

Para assegurar os preceitos éticos da pesquisa, este estudo foi desenvolvido 

em concordância com o sujeito que aceitou participar e disponibilizado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme o Anexo A. Foi apresentado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido à paciente, que foi assinado, permitindo 

assim o desenvolvimento deste trabalho sobre o procedimento executado. 
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4     RELATO DE CASO  

Paciente G. d. S., gênero feminino, 41 anos. Compareceu ao bloco cirúrgico, 

no curso de extensão em periodontia, oferecido pelo curso de odontologia da 

Universidade de Santa Cruz do Sul no ano de 2019, para avaliação do elemento 24, 

sendo indicado para procedimento de recobrimento radicular, relatando sentir 

sensibilidade na gengiva. O elemento apresentava sua porção radicular, vista por 

vestibular, exposta. O elemento possuía uma recessão gengival de cerca de 3 mm, 

sendo caracterizado como uma recessão Tipo I (Cairo 2011), conforme mostrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Recessão gengival Tipo 1 Cairo (2011) no elemento 24. 

 
                   Fonte: Autor (2019) 

 

O elemento foi examinado e avaliado, percebendo-se restaurações em resina 

composta pela face proximal mesial, face oclusal, o que podia resultar em um toque 

oclusal prematuro, devido à altura da restauração, o que não fora percebido na 

paciente, e no terço cervical, pela face vestibular, uma restauração pouco ampla. 

Examinando radiograficamente percebeu-se que o elemento fora tratado 

endodônticamente. Foram avaliados também os terços apicais, percebendo 

reabsorção radicular. A paciente relatou ter feito tratamento ortodôntico por 4 anos. 

Referente as perguntas feitas durante a anamnese e hábitos relacionados à boca, a 

paciente respondeu ser “fumante de finais de semana”, que não possuía o hábito de 
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apertar ou ranger os dentes. Sobre o hábito de roer unhas, morder a ponta de cima 

do lápis, ou tampa de caneta, a paciente respondeu que as vezes o fazia, mas não o 

tinha como hábito. Resposta afirmativa quando questionada sobre escovação com 

muita força.  

Quando questionada referente à sangramento presente durante os hábitos de 

limpeza, a paciente relatou perceber sangramento ao passar fio dental. E por fim, 

questionada sobre sua frequência de escovação e uso do fio dental diários, respondeu 

que escovava os dentes três vezes a dia, e fazia uso do fio dental uma vez ao dia, no 

período da noite.  

Após dadas as informações à paciente, e após o professor responsável nos 

apresentar o planejamento do procedimento, foi iniciado o preparo para o mesmo. 

Fez-se a lavagem das mãos do operador com esponja embebida em solução 

degermante com digliconato de clorexidina a 2% (Riohex 2%, Rioquimica, São josé 

do Rio Preto, São Paulo, Brasil) bem como a paramentação, enquanto o auxiliar 

preparava os materiais e instrumentos necessários. Após preparados e organizados 

a bancada e o campo cirúrgicos, com o auxílio do auxiliar, foi feita a anestesia, 

utilizando como anestésico local Lidocaína a 2% com epinefrina a 1:100.000 

(Alphacaine 100 DFL, Taquara, Rio de Janeiro, Brasil) e utilizando agulha longa Jets 

(Injecta, Rieti, Itália) feita pela técnica de bloqueio do nervo infraorbitário bem como a 

anestesia local das papilas gengivais interproximais.  

Enquanto isto, o auxiliar foi para a lavagem de mãos e paramentação. Após a 

anestesia foi feita a medição da área exposta utilizando a sonda periodontal 

milímetrada sobre a gengiva, marcando um ponto de sangramento cerca de 4mm 

acima da porção exposta na região vestibular. Após a marcação foi feito um desgaste, 

com uma ponta diamantada ogival 3168 (KG Sorensen, Cotia, São Paulo, Brasil) em 

alta rotação refrigerada, para que houvesse um alívio para o tracionamento da 

gengiva, assim como para aumentar a reinserção das fibras colágenas do tecido 

gengival sobre a região do cemento do elemento dentário. 

A Figura 2 ilustra o desgaste da região para haver alívio, permitindo o 

tracionamento da gengiva sobre a área e também reinserção das fibras colágenas do 

tecido. 
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Figura 2 - Desgaste da região para haver alívio, permitindo o tracionamento da 
gengiva sobre a área e também reinserção das fibras colágenas do tecido. 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

 
Após o desgaste, condicionou-se a área do cemento com o ácido fosfórico à 

37%( Villevie, Joinville, Brasil) durante 20 segundos, para aumentar a porosidade da 

superfície e limpar a área onde haverá a reinserção das fibras no local, conforme 

mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Condicionamento da área com ácido fosfórico a 37%. 

 
              Fonte: Autor (2019). 
 

Após o tempo de aplicação, foi feita a lavagem da área com água, durante 20 

segundos. Foi feita uma incisão semilunar, conforme a Figura 4, utilizando uma lâmina 

15c Carbono (Lamedid Comercial e Serviços LTDA, Barueri, São Paulo, Brasil) 

acoplada a um cabo de bisturi número 3, com a face côncava da incisão voltada para 

incisal. 
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Figura 4 - Incisão Semilunar. 

 
                           Fonte: Autor (2019). 

 

Na figura 5 é ilustrado o procedimento de incisão intrasulcular. 

 

Figura 5 - Incisão intrasulcular. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 

 

Após as incisões, foi feito o descolamento do tecido gengival utilizando o 

sindesmótomo duplo, atravessando entre o elemento dentário e o tecido até sair pela 

incisão semilunar. Na figura 6 é ilustrado o procedimento de deslocamento do tecido 

incisionado. 
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Figura 6 - Deslocamento do tecido incisionado. 

 

              
               Fonte: Autor (2019). 

 

Na sequência, a Figura 7 mostra a etapa de previsibilidade do novo 

posicionamento gengival. 

 

Figura 7 - Previsibilidade do novo posicionamento gengival. 
 

 
                          Fonte: Autor (2019). 
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Então, foi feita a sutura interpapilar, seu sentido de execução foi de palatina 

para vestibular, e posteriormente de vestibular para palatina, passando pela mesma 

papila, passando sobre a face palatina do elemento 24, e atravessando a papila da 

outra face proximal, novamente de palatina para vestibular e de vestibular para 

palatina, voltando as duas extremidades do fio para baixo. O fio de sutura utilizado foi  

Mononylon 3-0 (Ethicon, Johnson&Johnson, New Brunswick, Nova Jersey, EUA), com 

o intuito de tracionar o tecido gengival e reacomodá-lo sobre a área radicular exposta.  

A Figura 8 apresenta a sutura através das papilas. 

 

Figura 8 - Sutura através das papilas. 
 

 
                Fonte: Autor (2019). 

 

Ressalta-se que a técnica foi desenvolvida e descrita por Tarnow (1985).  A 

Figura 9 mostra o procedimento de deslocamento do tecido gengival para a incisal 

pelo tracionamento do retalho gengival através das papilas. 
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Figura 9 - Deslocamento do tecido gengival para a incisal pelo tracionamento do 
retalho gengival através das papilas. 

 
             Fonte: Autor (2019). 

 

Posteriormente, a área foi lavada com solução fisiológica de cloreto de sódio 

0,9%(Sanobiol incorporado à Cristália, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil) e 

recobrimento da ferida cirúrgica com cimento cirúrgico periodontal COE-PAK (GC 

Corporation, Tókio, Japão) para proteção, conforme a Figura 10. 

Figura 10 - Cobertura da ferida cirúrgica com cimento Coe Pak. 

 
             Fonte: Autor (2019). 

 

Foi feita a prescrição medicamentosa para dor, receitando paracetamol, e a 

paciente foi liberada. A paciente retornou à clínica uma semana após o procedimento 

para a remoção do cimento cirúrgico e remoção da sutura, bem como também 
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avaliação do processo evolutivo da cicatrização da área. Foram observados sinais 

inflamatórios, mas possuía bom aspecto de cicatrização. Foi feita uma limpeza da área 

com clorexidine 0,12% e colocação de uma nova porção de cimento cirúrgico 

periodontal COE-PAK sobre o local. A paciente foi remarcada para a semana seguinte 

e liberada. Na semana seguinte à remoção da sutura, foi feita novamente a remoção 

do cimento cirúrgico e se viu uma melhora bem significativa da região, com boa 

cicatrização e mínimo aspecto inflamatório da gengiva, conforme observado na Figura 

11. 

Figura 11 - Aspecto da gengiva, duas semanas após o procedimento. 

 

 
                    Fonte: Autor (2019). 

 

A paciente recebeu instruções de higienização cautelosa e liberada.  
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5    DISCUSSÃO 

A recessão gengival é uma condição da gengiva, dentro da área da periodontia, 

que mais acomete o meio bucal, e é causada por vários fatores que desencadeiam 

sérios problemas para o indivíduo. A recessão gengival causa uma alteração 

morfológica e estética na gengiva, alterando o padrão gengival quando comparado 

aos elementos dentários vizinhos, sendo mais comum na arcada dentária superior, e 

também traz problemas como hipersensibilidade na região exposta, dor e 

desenvolvimento de cárie na região radicular. O recobrimento radicular é um 

procedimento cirúrgico que tem como objetivo recobrir a área radicular exposta, 

abrangendo as diferentes classes em que se dividem as recessões gengivais, com o 

intuito de reparar as necessidades estéticas, morfológicas e fisiológicas do periodonto 

e suas estruturas. 

Segundo Lindhe, Karring e Lang (2005), a recessão gengival é caracterizada 

pela migração da gengiva para uma posição mais aquém em relação a junção 

amelocementária. Dessa forma, se não tratada, a recessão gengival evoluirá, 

ocorrendo a perda de estruturas importantes para a inserção do elemento dentário no 

periodonto. Segundo Wennstron (1996), a etiologia das recessões é considerada 

multifatorial e os fatores anatômicos/fisiológicos agem como fatores desencadeantes, 

simultaneamente. Mollon et al. (2011) e Borguetti & Monnet-Corti (2002), ressaltam 

que os fatores anatômicos, considerados predisponentes, incluem a deiscência óssea, 

fenestração óssea, cortical óssea fina, má posição dentária, freios e bridas com 

inserção alta, vestíbulo raso, altura e espessura reduzida do tecido queratinizado. 

Também, conforme os autores, fatores extrínsecos também são considerados 

desencadeantes das recessões gengivais. 

Estes fatores relacionam-se com a escovação com força excessiva, o que 

causa o trauma do tecido gengival e da porção dentária cervical, inflamação, devido à 

traumas ou pela má higienização oral, incisões mal executadas, traumatismo oclusal, 

bruxismo, tabagismo e outros hábitos nocivos, componentes retentivos das próteses 

removíveis, movimento ortodôntico que não respeita as limitações anatômicas de 

suporte do indivíduo, prótese fixa mal adaptada e invasão do espaço biológico. 

Dessa forma, segundo Lindhe, Karring e Lang (2005, p.560), “as retrações 

vestibulares parecem ser mais comuns e mais avançadas em dentes unirradiculares 

do que em molares”. No mesmo sentido, Sullivan e Atkins (1968) descrevem que a 
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primeira classificação sugerida para as recessões periodontais consistia de quatro 

categorias, as quais eram rasas e estreitas, rasas e largas, profundas e estreitas e, 

profundas e largas. 

Por outro lado, segundo Cairo et al. (2011), as recessões gengivais passaram 

a ter uma nova classificação, avaliadas pela condição de inserção periodontal 

interproximal do elemento dentário. Esta nova definição passou a classificar as 

recessões gengivais em Tipos, e não mais em Classes, como definiu Miller (1985). 

Sendo assim, a nova classificação sugerida por Cairo et al. (2011) se articula em 

recessão Tipo I (RT1), que se caracteriza por não haver perda de inserção 

interproximal detectável nas áreas interproximais de inserção. Tipo II (RT2), 

caracteriza-se pela perda de inserção interproximal, com distância da JCE (Junção 

Cemento-Esmalte) ao fundo de sulco/bolsa menor ou igual à perda de inserção 

vestibular. Tipo III (RT3), definida perda de inserção interproximal, com distância da 

JCE ao fundo de sulco/bolsa maior que a perda de inserção vestibular (medida da 

JCE ao fundo de sulco/bolsa na face vestibular).  

Além disso, esta classificação envolvendo as recessões também analisa a 

condição radicular, avaliando a presença de degraus. A condição radicular deve ser 

considerada de acordo com a presença ou não de desgastes na superfície radicular. 

Essa classificação é definida pelo Tipo de recessão encontrada mais a presença ou a 

ausência de degrau cervical, sendo avaliado em uma medida de extensão maior que 

0,5 mm. Assim, qualquer tipo de recessão (RT1, RT2 ou RT3) deve ser seguida da 

presença de um degrau, sendo positiva ou negativa (+ ou -), maior ou menor que 0,5 

mm (CAIRO et al., 2011). 

Assim, considera-se que foi possível ter um planejamento cirúrgico melhor para 

a execução das técnicas de recobrimento radicular, pois, como as recessões se 

apresentam de diferentes formas, níveis de evolução, em diferentes elementos 

dentários, assim como em diferentes organismos com padrões anatômicos e 

fisiológicos particulares, foi preciso adaptar-se a estes requisitos, e diferentes formas 

de recobrimento radicular foram desenvolvidas.  Sendo assim, a classificação da 

recessão gengival do caso relatado neste trabalho se classificou como uma recessão 

do Tipo 1 (RT1). 

Sobre a indicação do procedimento de recobrimento radicular, Borghetti e Corti 

(2011) recomendam que o tratamento cirúrgico periodontal seja realizado em 

situações que apresentam retrações gengivais. Os autores enfatizam ainda que, o 
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recobrimento radicular é um procedimento cirúrgico mucogengival utilizado no 

tratamento periodontal em indivíduos que apresentam retrações gengivais 

influenciadas por fatores como: aspecto antiestético, evolução da recessão, 

hipersensibilidade dentinária e dor gengival, ou ainda, lesão cariosa radicular 

superficial. 

De acordo com Grupe e Warren Jr. (1956), a técnica do retalho posicionado 

lateralmente surgiu na década de 1950, sendo considerada a precursora das cirurgias 

de recobrimento radicular. Da mesma forma, Nelson (1957) afirma que este 

procedimento proporciona um excelente resultado estético em recessões localizadas. 

Entretanto, está contraindicada para tratamento de múltiplas recessões. 

A recessão em questão era unitária, que acometeu o elemento dentário número 

24. Adicionalmente, Kan e Rungcharassaeng (2001) descrevem que quando persiste 

tecido queratinizado apicalmente à recessão periodontal, as técnicas de 

reposicionamento coronal e lateral do retalho, associadas ou não ao enxerto de tecido 

conjuntivo gengival, apresentam boa previsibilidade de sucesso. Contudo, entende-se 

que os retalhos pediculados, tanto coronal como lateral, com espessura gengival fina, 

são contraindicados em tratamentos de recessões de Classe I (KOIS, 2004). 

Segundo Roccuzzo et al. (2002) com o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas 

apropriadas, o tratamento de recessões gengivais tem se mostrado altamente 

previsível, principalmente em defeitos Classe I e II. Ou seja, avaliando o grau da 

recessão, a espessura gengival, e a morfologia óssea, pode se ter uma boa previsão 

do grau de sucesso obtido no procedimento. 

Conforme Nelson (1987), o retalho posicionado coronalmente é uma técnica 

considerada de fácil execução e que proporciona um ótimo resultado estético no 

tratamento de recessões localizadas ou múltiplas. Porém, o autor ressalta que a 

técnica é dependente da quantidade adequada de gengiva ceratinizada localizada 

apicalmente à recessão. 

Para a execução dos procedimentos de recobrimento radicular através de um 

retalho posicionado coronalmente, o qual é considerado pouco invasivo, é de suma 

importância considerar os fatores anatômicos do indivíduo em relevância, tanto para 

o transcirúrgico quanto para o pós-cirúrgico. De forma geral, o retalho posicionado 

coronalmente é uma das técnicas mais utilizadas no recobrimento de recessões e 

pode ser executada em uma única etapa, desde que haja uma quantidade suficiente 

de mucosa queratinizada na porção apical da recessão. A cirurgia consiste 
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basicamente em confeccionar um retalho mucoperiósteo pediculado que é deslocado 

para coronal, obtendo assim, o recobrimento da área de recessão (CHERULLI, 2009; 

PICCININI et al., 2011). 

O retalho confeccionado no procedimento deste trabalho foi realizado por uma 

incisão semilunar com sua concavidade voltada para incisal, acompanhando a 

margem gengival, sem o rompimento das papilas, destacando uma margem de cerca 

de 3mm. Logo após foi feito o descolamento do tecido, permitindo seu tracionamento 

para o recobrimento radicular. Nesse sentido, segundo Messora et al. (2009), diversos 

fatores viabilizam a execução desta técnica, e, dentre os fatores, destacam-se a 

facilidade de realização da técnica cirúrgica, o conforto proporcionado e a satisfação 

do paciente quanto à estética final obtida. 

Ao tratar-se de recobrimento com a técnica do retalho semilunar reposicionado 

coronalmente, Tarnow, Cho e Wallace (2000) enfatizam que a incisão semilunar 

acompanha a recessão e deve estar a pelo menos 2mm da margem gengival, 

estendendo-se até a mucosa alveolar, permitindo o relaxamento do retalho e seu 

deslocamento na direção coronal. Os autores afirmam ainda que, a técnica é eficaz 

para dentes superiores, particularmente para a cobertura de raízes recentemente 

expostas pela recessão gengival marginal causada por coroas protéticas recém 

colocadas. 

Cerca de 3 mm de tecido gengival foram deslocados para recobrir a porção 

radicular exposta no procedimento deste trabalho. Por outro lado, Miller Junior (1985) 

disserta que essa técnica é indicada para o tratamento de recessões gengivais rasas 

localizadas ou generalizadas que não ultrapasse a linha mucogengival e nas quais 

não haja perda de inserção na região interdental, onde o objetivo cicatricial é a 

obtenção da regeneração periodontal. No mesmo sentido, Duarte, Pereira e Castro 

(2002) afirmam que a indicação da técnica deve ocorrer para casos de recessões 

gengivais localizadas ou generalizadas com a classificação I de Miller, e, a contra-

indicação é em casos de recessões extremas, que tem a necessidade de uma 

espessura de gengiva queratinizada para o retalho de espessura parcial apical. 

O recobrimento radicular utilizando um retalho semilunar, que é tracionado em 

direção à incisal, mostrou-se muito eficaz para o recobrimento de recessões 

singulares e rasas, a qual foi identificada no procedimento realizado na universidade. 

Devido à sua simplicidade, dentro da área cirúrgica, por não ser um procedimento 

muito invasivo, podendo ser feito em sessão única, com um bom planejamento, assim 
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como uma boa previsibilidade de sucesso, e também, sendo aplicado a recessões de 

pouca abrangência, pode-se concluir que o procedimento desempenha muito bem o 

seu papel, se bem executado. Após duas semanas percebeu-se uma boa cicatrização 

e um novo posicionamento gengival adequado, o que definiu o sucesso alcançado no 

procedimento. 

Ao analisar o desenvolvimento e elaboração deste estudo de caso, pode-se 

afirmar que não foram encontradas limitações. A quantidade de materiais e 

instrumentos usados no procedimento foram de fácil acesso, todos fornecidos pela 

universidade. O procedimento foi inteiramente acompanhado e supervisionado pelo 

professor. Um dos problemas encontrados durante este trabalho foi a busca pelo 

material bibliográfico, pois o procedimento foi bem específico, dentro do âmbito da 

periodontia cirúrgica. 

Por fim, considera-se que o presente estudo foi muito importante para a 

obtenção de conhecimento a respeito da área que abrange a estética periodontal no 

âmbito cirúrgico. Além disso, destaca-se que este estudo de caso foi guiado pelos 

artigos anexados como Apêndice A (CAIRO, FRANCESCO, et al. The interproximal 

clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage 

outcomes: an explorative and reliability study." Journal of clinical periodontology, v.38, 

n.7, p.661-666, 2011) e Apêndice B (TARNOW, D.P. Semilunar coronally repositioned 

flap. Journal Clin. Periodontal, v.13, p.182-185, 1985). 
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6     CONCLUSÃO 

O recobrimento radicular, por meio do tracionamento do retalho semilunar em 

direção à incisal, pode representar uma alternativa cirúrgica menos invasiva, utilizada 

em recessões gengivais que não sejam muito extensas, ou em que não houve grande 

perda óssea, que compromete a inserção dentária. Se caracteriza por ser um 

procedimento mais simples por não necessitar a utilização de enxerto ósseo, nem de 

incisões cirúrgicas muito extensas. Esta técnica possuí um bom pós-operatório por 

não ser tão invasiva, quando comparada à outras técnicas de recobrimento, e também 

proporciona bons resultados, sendo um procedimento com baixos custos, quando 

comparado a outros procedimentos de recobrimento radicular. 
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