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RESUMO

O resultado clínico dos enxertos de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS) no
tratamento das recessões gengivais tem sido documentado em vários estudos.
Existem diferentes técnicas de ETCS associado ao deslize coronal do retalho para
o tratamento de recessões gengivais (RG), entre elas estão: a técnica
convencional de Langer e Langer, e a técnica minimamente invasiva como o
ETCS associado a tunelização. O objetivo desta monografia é comparar a
eficiência das duas técnicas de ETCS para o tratamento de recessões gengivais.

ABSTRACT

The clinical result of connective tissue grafts in the treatment of gingival recessions
have been documented numerous times in several studies. Thus, two techniques
widely used and described in Periodontics as: the discussion connective tissue
graft (SeCTG) in conjunction with the coronal advancement flap (CAF) or with
tunneling technique (TT), those procedures indicated for the treatment of exposed
roots. The purpose of this monograph is to compare the efficiency of two
techniques of connective tissue graft for the treatment of denuded root surface.
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1INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, várias técnicas cirúrgicas foram introduzidas na
Periodontia para corrigir defeitos de recessão gengival. Atualmente a
recessão da margem gengival continua sendo um problema com uma alta
prevalência, causando impacto sobre a estética e hipersensibilidade
dentinária (BOUCHARD P, MALET J, BORGHETTI A. 2001).
O recobrimento radicular é indicado: por razões de ordem estética,
hipersensibilidade dentária das superfícies de raízes expostas, e para
prevenir a progressão em áreas onde a higienização não pode ser mantida.
Múltiplas técnicas têm sido usadas para conseguir o recobrimento radicular,
em conjunto com procedimentos de enxerto, obtendo ótimos resultados
(MATTER J. 1979; GUINARD EA, CAFFESSE RG. 1978).
Várias
recobrimento

abordagens
de

cirúrgicas

superfícies

foram

radiculares

propostas
expostas

para
desde

obter

o

retalhos

pediculados, até enxertos gengivais livres bem como a combinação de
diversas técnicas e associação com distintos materiais como as proteínas de
matriz de esmalte. (PILLONI et al., 2004)
Embora, diferentes técnicas têm mostrado um potencial consistente
para o recobrimento radicular, meta-análises e revisões sistemáticas
revelaram grande variabilidade de desfechos clínicos (ROCCUZZO M, et al
2002; CLAUSER C, et al 2003). Estas revisões mostraram uma redução
maior da recessão e uma maior quantidade de raízes completamente
cobertas com a técnica de ETCS associado ao deslize coronal, em
comparação com procedimentos regenerativos unicamente com retalho
coronal avançado (LANGER B, LANGER L. 1985; ZUCCHELLI G, et al.
1998).
Recentemente, vários autores têm proposto a aplicação do ETCS
associado à técnica da tunelização (TT), que tem ganhado popularidade nos
procedimentos cirúrgicos na terapia periodontal devido ao excelente
12

resultado estético e padrão cicatricial superior (BURKHARDT R, LANG NP.
2005; BITTENCOURT S, et al. 2012).
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura
comparando duas técnicas de ETCS associado ao deslize coronal (técnica
convencional e a técnica de túnel) ressaltando suas principais vantagens,
desvantagens, indicações e contraindicações.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 CIRURGIA MUCOGENGIVAL
Segundo Karring, et al., em 2008, a cirurgia mucogengival é um
conjunto de procedimentos com objetivo de preservar gengiva, com ênfase
no tratamento cirúrgico dos problemas associados com a quantidade de
gengiva inserida. Contudo ao longo dos tempos, esta definição evoluiu para
o conceito de Cirurgia plástica periodontal definido como procedimentos
realizados para prevenir ou corrigir defeitos de gengiva, mucosa, ou osso
alveolar causados por fatores anatômicos, de desenvolvimento, traumáticos
ou produzidos por doença (World Workshop in Periodontics 1996 WENNSTRÖM 1996).

Recessão Gengival
A Academia Americana de Periodontologia em 1992 definiu a recessão
gengival como: deslocamento apical da margem gengival em relação à linha
amelocementária.
A etiologia das recessões gengivais é multifatorial e pode ser dividida
em

dois

grupos

distintos:

os

fatores

precipitantes

e

os

fatores

predisponentes. (SPAHR et al., 2005, BITTENCOURT et al., 2006).
Entre os principais fatores precipitantes que podem levar a um risco
aumentado de recessões gengivais estão: escovação inadequada, trauma,
inflamação recorrente induzida por placa. E entre os fatores predisponentes
se destacam: quantidade insuficiente de gengiva ceratinizada, presença de
biótipo gengival fino, má posição dentária, deiscências ósseas ou tábua
óssea cortical fina, inserções musculares altas e freios labiais (AROCA et al.
2010; HENRIQUES et al., 2010).
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Classificação das Recessões Gengivais
A Classificação de Miller, descrita em 1985 é a mais utilizada por
estabelecer critérios objetivos para cada uma das subdivisões além de dar a
conhecer a previsibilidade de cada caso, as recessões são divididas em
quatros classes diferentes:
•

Classe I:

A

margem

gengival

não ultrapassa a linha

mucogengival nem há perda de tecidos moles e duros a nível
interproximal.
•

Classe II: A margem gengival estende-se até ou para além da
linha mucogengival nem há perda de tecidos moles e duros a
nível interproximal.

•

Classe III: A margem gengival estende-se até ou para além da
linha mucogengival, verificando-se perda de tecidos moles e
duros a nível interproximal.

•

Classe IV: A margem gengival ultrapassa a linha mucogengival
e observa-se perda de osso interdentário atingindo um nível
apical à extensão marginal da recessão.

Indicações
Segundo (Lindhe et al, 2008) existem 6 indicações para a realização de
uma cirurgia mucogengival:
1 Sorriso esteticamente alterado, quando os pacientes verificam
alterações negativas na altura da gengiva;
2 Cáries radiculares;
3 Hipersensibilidade dentária;
4 Dificuldade no controle da placa bacteriana provocado por uma má
higienização da área cervical;
5 Indicações ortodônticas, antes ou depois de uma movimentação
ortodôntica;
6 Requisitos protéticos.
16

Opções Terapêuticas
Dentro das opções para o tratamento das recessões gengivais existe
uma grande variedade de técnicas cirúrgicas através enxertos de tecidos
autólogos ou autógenos. Porém, o intuito desta revisão é mostrar as
principais

vantagens

e

desvantagens

de

duas

técnicas

cirúrgicas

empregadas com a mesma finalidade.
1. A técnica do enxerto de tecido conjuntivo subepitelial (ETCS)
Esta técnica foi proposta por LANGER & LANGER em 1985 e tem
indicação para a grande maioria dos casos de recessão do tecido marginal
isoladas ou múltiplas, rasas e profundas e estreitas e largas. Apresenta a
vantagem de num único procedimento cirúrgico recobrir múltiplas recessões.
A área a ser recoberta é inicialmente preparada com curetas e brocas
multilaminadas de acabamento e polimento, procedimento que varia na
descrição da técnica inicial. Um aplainamento final e a remoção de ângulos
vivos é dado com curetas. A aplicação de ácido cítrico Ph 1,0 por 3 minutos
e após a superfície é lavada com solução fisiológica por 45 segundos, e
preparado o local para receber o enxerto com um retalho de espessura
parcial (Miller, 1982).
A área doadora de escolha estende-se de mesial do segundo molar a
distal de canino. A extensão do enxerto a ser removido é determinada pela
largura mesiodistal da região a ser recoberta, ou seja, entre as incisões
relaxantes. A técnica original de Langer & Langer utilizava-se um bisturi
simples com uma lâmina 15c e duas incisões paralelas e duas verticais
relaxantes para remoção do enxerto, outra variação da técnica original, na
remoção do enxerto é descrita por (Harris, 1998) com a introdução da lâmina
dupla.
Após sua remoção, o enxerto é preparado removendo-se o epitélio e o
tecido adiposo, estando pronto para ser levado ao leito receptor. Segundo
(KARRING et al., 1974), quem proporciona a especificidade do epitélio é o
tecido conjuntivo subjacente justificando sua remoção. Harris (1998) sugere
a espessura de 1mm favorecendo a cicatrização e a estética.
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O enxerto de tecido conjuntivo é posicionado sobre a raiz exposta e
estabilizado com suturas interrompidas usando fio de Vycril 6.0.
O retalho é reposicionado coronalmente de maneira a cobrir o máximo
do enxerto e suturado. Cuidados para não causar tensão excessiva no
retalho devem ser tomados. Se pelo menos 2/3 do enxerto é recoberto pelo
retalho, o terço restante irá permanecer sobre a raiz, devido ao duplo
suprimento sangüíneo do periósteo situado abaixo e lateralmente ao enxerto
e do retalho posicionado coronalmente (LANGER & LANGER, 1985).
Uma sutura suspensa é realizada com fio vycril 6.0, para uma maior
aproximação do complexo enxerto, retalho e superfície radicular. As incisões
verticais são suturadas. A área doadora é suturada com uma sutura contínua
utilizando um fio Vycril 5.0.
Cimento cirúrgico é cuidadosamente colocado para proteção da ferida.
Os cuidados pós-operatórios incluem aplicação de uma bolsa de gelo sobre
a área operada nas primeiras horas, analgésico e bochechos com
clorexidina 0,12%. Após 15 dias é realizada a remoção da sutura. Um novo
cimento pode ou não ser colocado. E o paciente é instruído a cuidados na
higienização.
2. Técnica de tunelização de Zabalegui.
ZABALEGUI et al. (1999) combinaram a técnica de Langer e Langer com
a técnica de recobrimento de recessões múltiplas ou técnica de túnel
proposta por Allen (1994), a qual conhecemos como técnica do envelope
supraperiostal associado ao enxerto de conjuntivo para o tratamento de
recessões gengivais Classe I e II de Miller, em áreas isoladas ou múltiplas. A
técnica propõe a realização de um bisel interno para a remoção do epitélio
sulcular, conservando o máximo possível de tecido gengival.
Um envelope é preparado para o rebatimento do retalho nas áreas
adjacentes às papilas.
As incisões relaxantes horizontais e verticais são eliminadas. Essa
técnica reduz o trauma cirúrgico e preserva as papilas intactas, favorecendo
18

a fixação do enxerto dentro do envelope. O resultado estético foi satisfatório,
entretanto, a porcentagem de sucesso diminuiu com o aumento da
profundidade e da largura das recessões.
No entanto, a técnica de tunelização descrita por Zabalegui, associada
ao enxerto de conjuntivo para o recobrimento de recessões múltiplas
adjacentes, compreende uma incisão intra-sulcular com retalho total ao redor
das recessões sem romper as papilas e o enxerto inserido no interior do
túnel.
Essa técnica cirúrgica possibilitou o recobrimento de recessões múltiplas
em procedimento único, com rápida cicatrização, estética e resultados
previsíveis.

19
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3. DISCUSSÃO
Dentre os principais objetivos das técnicas de recobrimento radicular
estão alcançar recobrimento radicular completo e devolver anatomia
gengival. O tratamento da RG tornou-se um importante desafio terapêutico
para o clínico devido ao aumento da exigência estética por parte dos
pacientes. Nos últimos anos, várias abordagens cirúrgicas foram propostas
para obter o recobrimento de superfícies radiculares expostas, sendo que o
ETCS é considerado o padrão ouro (Alkan et al., 2011). Resultados
satisfatórios com a utilização do ETCS têm sido apresentados em inúmeros
estudos clínicos, que mostram que além do recobrimento radicular, a técnica
é efetiva para promover ganho clínico de inserção e de tecido ceratinizado
(HARRIS RJ. 2003; CARVALHO PFM, et al.2006; SANCTIS M E
ZUCCHELLI G. 2007; ZUHR O, et al. 2007).
Os primeiros enxertos de tecido conjuntivo visavam aumentar a faixa
de gengiva ceratinizada e reconstruir rebordos edêntulos. Em 1985,
LANGER & LANGER propuseram o ETCS sobreposto por retalho pediculado
deslocado coronalmente, para o tratamento da recessão gengival. A nutrição
do enxerto pelo duplo suprimento sanguíneo influenciou positivamente os
resultados desta técnica. Desde então, diversas técnicas cirúrgicas vêm
sendo propostas, sob modificações constantes, visando minimizar o trauma
cirúrgico e favorecer melhores resultados (Harris,1992).
Em vários estudos, os autores relataram que alguns parâmetros
clínicos como: índice de placa, índice gengival, profundidade da recessão,
nível de inserção, profundidade de sondagem, largura do tecido ceratinizado,
porcentagem de recobrimento radicular e porcentagem de defeito recoberto
permaneceram relativamente constantes em todos os intervalos de tempo
analisados durante o período experimental em ambos os tratamentos (ETCS
associado ao deslize coronal X ETCS associado a tunelização). Porém cada
técnica apresenta vantagens e desvantagens (BLUMENTHAL 1988, WANG
H-L, et al. 1994; SHIEH A-T, et al. 1997).
21

Outro estudo (ZUHR et al., 2014) que comparou a técnica convencional
de ETCS associado a deslize coronal e a técnica minimamente invasiva de
tunelização, relatou que o recobrimento radicular foi maior (98%) na técnica
de tunelização em comparação com a técnica convencional (72%).
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4 CONCLUSÕES
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4 CONCLUSÕES

O presente trabalho sugere que o uso de ETCS tunelizado apresenta
um melhor resultado estético e padrão cicatricial superior comparado com a
técnica convencional. A principal vantagem da técnica convencional é a
relativa facilidade no planejamento e execução. Em contrapartida, ETCS
tunelizado requer a necessidade de maior treinamento e curva de
aprendizado do operador, também tem maior risco de fenestrações e
complicações pós-operatórias.
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