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Por que é importante?
As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) torna-

destrói o esmalte da região cervical, causando

ram-se cada vez mais frequentes nos consultó-

perda da posição da JCE, mas com recessão

rios odontológicos, como resultado do estilo de

gengival ausente ou muito pequena, a conduta

vida contemporâneo, agressivo e estressante –

é restaurar a substância dental perdida através

caracterizado por alimentação industrializada e

de técnicas adesivas, mas sem qualquer proce-

predominantemente ácida e pela alta incidência

dimento plástico periodontal.11

de distúrbios parafuncionais.1,2 As LCNCs são,
em sua maioria, multifatoriais e muitas vezes re-

O que é necessário?

querem tratamento multidisciplinar.
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O complexo, geralmente, é diagnosticar o tipo e a

Para a restauração: ácido fosfórico a 35%, ade-

etiologia da lesão, etapa fundamental para indi-

sivo autocondicionante de dois passos, micro-

car o tratamento adequado. O mesmo paciente

brush, fotopolimerizador, resina fluida, resina

pode apresentar, em um lado da boca, reces-

composta micro-híbrida ou nano-híbrida, gel hi-

são gengival, com perda de substância radicu-

drossolúvel, sequência de discos e borrachas de

lar (cemento e dentina), mas com manutenção

polimento, tiras de lixa interproximais, pasta de

da junção cemento-esmalte (JCE); e no outro

polimento.

lado, lesões de abfração com fratura de esmalte

Para o recobrimento radicular: microelevado-

coronário, perda da JCE, mas sem recessão da

res de papilas, porta-agulha Castroviejo, fio de

margem gengival. Essas duas situações clíni-

sutura mononylon 5-0 e 6-0, pinça para tecido,

cas determinam a necessidade da remoção dos

descolador do tipo molt, cabo de bisturi circu-

fatores causais, através de adequação do meio

lar, sonda milimetrada do tipo Williams, espelho,

bucal,4,5 porém admitem condutas reconstruti-

carpule, mepivacaína a 2% com vasoconstritor,

vas diferentes para o alcance de resultados pre-

agulha hipodérmica, lâmina de bisturi #15C, ma-

visíveis.

teriais de consumo estéreis para cirurgia.
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Quando existe perda de substância dental radi-
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cular por desgaste e recessão da margem gen-

Como fazer?

gival por vestibular, mantendo a altura original
das papilas proximais à recessão, o tratamento
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O presente caso clínico exemplifica a ocorrência

indicado é o recobrimento radicular, sem qual-

de tipos de LCNCs diferentes em um mesmo pa-
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quer tipo de restauração adesiva.

A técnica de

ciente. De um lado, lesões de abfração envolven-
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recobrimento radicular escolhida deve ser mi-

do os elementos dentais #15 e #16 (Fig. A1-A2).

nimamente invasiva e utilizar enxerto de tecido

Do outro lado, recessões gengivais e erosão/

conjuntivo, visando, além de recobrir, alterar o bi-

abrasão da superfície radicular exposta, envol-

ótipo periodontal de fino/festonado ou interme-

vendo os elementos dentais #23 e #25 (Fig.

diário para plano/espesso.

A1 e A3). O paciente não possuía os primeiros
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Nos casos em que a lesão cervical não cariosa

pré-molares superiores, pois eles foram remo-

vidos previamente ao tratamento ortodôntico

A1

realizado no passado. O paciente relatava, ainda,
a ocorrência de hipersensibilidade dentinária,
predominantemente associada aos elementos
dentais #15 e #16, e a possibilidade de realizar
escovação traumática, principalmente na maxila superior esquerda, uma vez que mostrava-se
destro.
Foram realizadas medidas de adequação do
meio bucal e remoção dos fatores causais: orientação e motivação para uma higiene oral mais
delicada, assertiva, voltada à remoção de placa
bacteriana da interface gengiva-dente, tanto no
aspecto vestibular quanto no aspecto proximal;
verificação de contatos oclusais prematuros em
máxima intercuspidação habitual (MIH) e interferências em movimentos excursivos, visando
eliminar a causa das lesões de abfração.
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A2

A3

Por

fim, foram dadas orientações quanto aos efeitos
deletérios dos alimentos ácidos e efeitos benéficos de alimentos alcalinos adstringentes, ricos
em fibras e em água, coadjuvantes na manutenção do tratamento proposto.
Os elementos dentais #15 e #16 foram restaurados diretamente com resina composta, sem
qualquer preparo, considerando os diferentes
substratos para a adesão – esmalte e dentina
radicular. O esmalte coronário foi condicionado com ácido fosfórico a 35% por 30 segundos
e em seguida lavado; a dentina foi tratada com
primer autocondicionante sob agitação constante do microbrush por 20 segundos. Ambos
os substratos receberam o mesmo adesivo do
sistema autocondicionante (Clearfil SE Bond,
Kuraray, Japão), aplicado sem agitação, por 20
segundos, e em seguida fotopolimerizado por

Paciente destro, com recessão gengival e desgaste radicular nos elementos dentais #23 e #25, e lesões cervicais onde predomina a abfração nos elementos dentais #25 e #26, caracterizadas pela perda relativamente profunda de substância dental coronária, com ângulos
cavitários vivos associada a hipersensibilidade dentinária (A).

B

C
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E2
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F1

E3

F2

O elemento dental #15 demonstra perda de estrutura dental coronária, confinada ao esmalte, sem prejuízo da margem gengival ou da estrutura radicular. O canino (#13) mostra-se hígido (B). Em uma visão
aproximada dos elementos dentais #23 e #25, pode-se observar a posição preservada das papilas interdentais, sinalizando bom prognóstico em caso de recobrimento radicular. A junção cemento-esmalte
(JCE) mostra-se preservada nessas lesões, cujo prejuízo limitou-se à dentina e ao cemento radiculares, e ao tecido gengival marginal (C). Para a lesão de abfração, a conduta é remover os fatores causais (interferências oclusais em lateralidade, principalmente quando a função é de grupo) e restaurar a porção coronária perdida com restaurações diretas em resina composta (D). Para as lesões cervicais contralaterais,
recobrimento radicular com enxerto de tecido conjuntivo subepitelial doado do palato, e deslocamento coronal do retalho, seguindo técnicas minimamente invasivas de divulsão tecidual e manutenção de
máximo aporte sanguíneo. Pós-operatório imediato (E). Pós-operatório de 10 dias. Observe a integração e vascularização do enxerto em ótimo padrão de cicatrização tecidual (F).
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G1

mais 20 segundos. Pequenos incrementos de
resina composta foram inseridos no sentido
ápico-coronal, respeitando-se o espaço biológico, como descrito em estudos prévios.13 Sobre a
última camada de resina composta, gel hidrossolúvel foi aplicado para a polimerização final de
40 segundos. Etapas de acabamento e polimento foram realizadas com lâmina de bisturi #12,
discos de polimento (Sof-Lex Pop On, 3M ESPE),
tiras de lixa interproximais (EPITEX, GC) e borrachas de polimento (Jiffy, Ultradent). Na figura D,
pode-se perceber boa adaptação do tecido gengival à restauração realizada, apenas 1 semana
após o procedimento.
O recobrimento radicular, realizado nos elemen-

G2

G3

tos dentais #23 e #25, sem qualquer restauração prévia, seguiu os princípios da cirurgia
minimamente invasiva, a qual procura manter o
periósteo aderido ao leito receptor e mantém ao
máximo as fontes nutricionais de vascularização
através da divulsão dos tecidos.14 A higidez das
papilas interdentais sugeria boa previsibilidade
de resultados, servindo como leito de vascularização ao complexo retalho-enxerto (Fig. C).15
Houve enxertia de tecido conjuntivo subepitelial, removido do palato através de incisão única,
além do deslocamento apical do retalho, com
o objetivo claro de resolver clinicamente a recessão do tecido marginal e modificar o biótipo
periodontal dessa região, prevenindo futuras recessões (Fig. E).
Em um pós-operatório de 10 dias, pode-se observar a integração e a vascularização do enxer-

Pós-operatório de 180 dias. Todas as lesões cervicais foram tratadas, embora por meio de formas reconstrutivas diferentes. Observe a
formação de um tecido de alta qualidade na região enxertada (G).

to em ótimo padrão de cicatrização tecidual (Fig.
F). Em 180 dias de pós-operatório, o tecido gengival marginal mostrava-se abundante, saudável
e na posição correta, recobrindo toda a porção
radicular (Fig. G).

Considerações finais
As lesões cervicais não cariosas são situações
clínicas de tratamento complexo, uma vez que
resultam de uma etiologia multifatorial e se comportam de forma bastante peculiar, a depender
de cada caso. A terapêutica consiste em avaliar
a predominância do fator causal, removê-lo, e reconstruir os tecidos perdidos na região cervical,
de forma previsível, respeitando-se a ocorrência
e a posição natural de cada um: reposicionar e
melhorar a qualidade da gengiva recobrindo
raízes e/ou restaurando a substância coronária
perdida através de procedimentos restauradores adesivos.
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