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RESUMO
Objetivo: Verificar, através de uma revisão da literatura, a eficácia de uma matriz de colágeno xenógena associada
ao retalho deslocado coronalmente no tratamento das retrações gengivais unitárias classes I e II de Miller.
Materiais e métodos: A estratégia de busca das pesquisas foi realizada na base de dados MEDLINE pela
combinações dos termos MESH e palavras-chave. Além disso, as bibliografias de todos os artigos incluídos e de
revisões relevantes ao assunto foram consideradas para possível análise. Um mesmo pesquisador realizou as três fases
da pesquisa. A primeira fase, a análise dos títulos, foi realizada para eliminar os materiais claramente irrelevantes ou
que não tinham relação com o assunto abordado.A segunda fase, avaliação dos resumos dos artigos, foi baseada no
tipo de estudo, característica da população/problema, intervenção e resultados obtidos. Na terceira fase, os textos
completos selecionados para a revisão foram analisados e interpretados de acordo com os princípios da leitura crítica
de artigos científicos.
Resultados: Os estudos selecionados ficaram, assim, distribuídos: 05 (cinco) revisões sistemáticas, 12 (doze)
ensaios clínicos randomizados, 02 (dois) estudos com modelo animal, (01) um estudo transversal observacional, 05
(cinco) séries de casos, 02 (dois) relatos de casos clínicos e 02 (duas) revisões de literatura, totalizando 29 (vinte e nove)
artigos científicos.
Conclusão: Por meio de uma revisão da literatura, constatou-se que a matriz de colágeno xenógena associada ao
retalho deslocado coronalmente representa uma alternativa viável para o tratamento das retrações gengivais unitárias
classes I e II de Miller, bem como proporciona satisfação estética aos pacientes.
UNITERMOS: Retração gengival. Enxerto de tecido conjuntivo. Matriz de colágeno. Regeneração tecidual.
R Periodontia 2018; 28: 59-67.

INTRODUÇÃO
A Retração Gengival (RG) é definida como a posição
da gengiva marginal livre apical à junção amelocementária
com exposição da superfície radicular (American Academy
of Periodontology, 2001). Esta característica clínica é
frequentemente obser vada tanto em indivíduos que
possuem bons padrões quanto naqueles que tem má
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condição de higiene oral (Löe et al., 1992). O tratamento da
RG é geralmente indicado por razões estéticas e para reduzir
ou eliminar a hipersensibilidade dentinária consequentes da
exposição radicular (Marijohn, 2016). Essas são as principais
queixas referidas pelos pacientes. Além disso, a criação ou
aumento da gengiva queratinizada também é alcançado
com a tratamento das RG`s (Molnár, 2013).
Inúmeros estudos utilizando várias técnicas cirúrgicas
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têm demonstrado que as RG`s podem ser tratadas com
sucesso, desde que as condições biológicas para realizar o
recobrimento radicular sejam satisfatórias (Cairo et al., 2014).
A escolha de uma técnica cirúrgica em detrimento a outra
depende de vários fatores, alguns deles estão relacionados
com o defeito, enquanto outros são associados aos pacientes
(Pino-Prato et al., 2014; Zucchelli & Mounssif, 2015).
O Retalho Deslocado Coronalmente (RDC) é a técnica
mais comum para o tratamento das RG`s unitárias classe
I e II de Miller. Para aumentar a previsibilidade e alcançar
um recobrimento radicular completo, além de mantê-lo
em longo prazo, a associação de um Enxerto Autógeno de
Tecido Conjuntivo Subepitelial (ETC) com o RDC (RDC+ETC)
tem sido recomendada, além de ser considerada como o
padrão ouro para o tratamento das RG`s (Chambrone et
al., 2010). Entretanto, o RDC+ETC apresenta uma série de
desvantagens, como a necessidade de uma segunda área
cirúrgica para coleta do tecido conjuntivo, co-morbidade do
local doador, quantidade limitada de tecido doado e maior
risco de dor para o paciente (Camelo et al., 2012).
Para solucionar as complicações do ETC, bem como
estabelecer um novo método de tratamento para as RG`s,
tem sido utilizada uma Matriz de Colágeno Xenógena (MCX)
que apresentou resultados clínicos satisfatórios, quando
associada ao RDC, e comparáveis à técnica do RDC+ETC
(McGuire & Scheyer, 2010; Cardaropoli et al., 2012; Rotundo

& Pino-Prato, 2012; Aroca et al ., 2013). Além disso, a
utilização da MCX evita a co-morbidade da área doadora
do ETC e proporciona satisfação estética aos pacientes visto
que confere à área tratada cor e textura semelhantes às do
tecido circunvizinho (Sanz et al., 2009). Com base nessas
informações, presume-se que a utilização da MCX é indicada
para o tratamento das RG`s unitárias classes I e II de Miller.
Apesar de existirem estudos clínicos que avaliam o uso
da MCX em combinação com o RDC para as manobras de
recobrimento radicular, inicialmente a matriz de colágeno
xenógena foi projetada para substituição do enxerto
autógeno. Assim, esta revisão de literatura tem como
objetivo verificar a eficácia da MCX associada ao RDC para o
tratamento das RG`s unitárias classes I e II de Miller.
MATERIAIS E MÉTODOS
A estratégia de busca dos estudos foi realizada na base
de dados MEDLINE através das combinações dos termos
MESH e palavras-chave. Além disso, as bibliografias de todos
os artigos incluídos e de revisões relevantes ao assunto foram
consideradas para possível análise e a restrição de idioma foi
adotada, de forma que apenas trabalhos na língua inglesa
foram selecionados.Os detalhes da estratégia de busca
eletrônica estão descritos no quadro 1.

QUADRO 1 –DETALHES DA ESTRATÉGIA DE BUSCA ELETRÔNICA

População/Problema

Intervenção

Resultado

Tipo de Estudo

MeSH term:

MeSH term

MeSH term

MeSH term

Gingival recession

Gingival recession/surgery

Root coverage

Follow-up studies

Tooth root

Surgical flap

Complete root coverage

Longitudinal studies

Cemento-enamel junction

Periodontal regeneration

Treatment outcome

Prospective studies

Tooth cervix

Surgery

Randomized controlled
clinical trial

Dental enamel

Tissue regeneration

Systematic review

Connective tissue

Case series

Graft

Case report

Key word:
Recession
Gingival
Oral mucosa
Keratinized tissue
Soft tissue recession
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Key word:
Mucogingival surgery
Coronally advanced flap
Periodontal
surgery/therapy
Tooth root/surgery
Guided tissue regeneration
Xenogeneic collagen matrix

Key word:
Sucess
Rate
Aesthetics
Patient-centred
Outcome
Root coverage aesthetic
score

Key word:
Randomized and
(controlled or clinical)and
(trials or studs)
Research and designs
Clinical trial
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A pesquisa foi realizada em três fases por um pesquisador
(R. S.). A primeira etapa, a análise dos títulos, foi realizada
para eliminar os materiais claramente irrelevantes ou que não
tinham relação com o assunto abordado nesse estudo. A
segunda etapa da revisão, a avaliação dos resumos dos artigos
selecionados, foi baseada no tipo de estudo, característica
da população/problema, intervenção e resultados obtidos
nos estudos que foram incluídos no presente trabalho. O
terceiro estágio foi a análise e a interpretação dos textos
completos, que se baseou nos princípios da leitura crítica de
artigos científicos.

relacionado às RG`s. Outro aspecto mecânico que pode
desenvolvê-las é a movimentação ortodôntica. Nesse
caso, as RG`s podem surgir durante ou após o tratamento
(Zucchelli & Mounssif, 2015). Ainda, as desordens oclusais são
frequentemente relacionadas às RG`s. Entretanto, alguns
autores afirmaram que não há uma relação direta entre o
trauma oclusal e seu o desenvolvimento6. Já o tabagismo
é referido como um fator de risco importante para a RG
(Marijohn, 2016).

Etiologia das retrações gengivais
A etiologia das RG`s apresenta um caráter multifatorial,
com componentes locais e mecânicos. Destaca-se, dentre os
fatores locais, a ausência da crista alveolar, conhecida como
deiscência óssea, associada ao mau posicionamento dentário
ou aos processos inflamatórios induzidos por placa bacteriana.
Outra condição anatômica comumente encontrada é a
inserção muito próxima à gengiva marginal livre de freios
labiais, bridas ou fibras musculares (Cairo et al., 2014). O
biótipo gengival fino, que possui menor queratinização,
o que torna a margem gengival mais frágil e delicada, é
outro componente anatômico associado ao aumento na
susceptibilidade do desenvolvimento das RG`s. Uma largura
de gengiva queratinizada reduzida também pode ser uma
importante característica adjacente às lesões (Marijohn, 2016).
A escovação dentária é o componente mecânico mais
associado ao trauma da gengiva marginal livre. O uso
de medidas agressivas de higiene oral está comumente

Classificação e diagnóstico
Sullivan & Atkins (1968) propuseram a primeira classificação
para as RG`s. As lesões foram categorizadas quanto a sua
largura, comprimento e envolvimento da gengiva e/ou
da mucosa alveolar. Contudo, na prática clínica atual, a
classificação mais usada entre os cirurgiões-dentistas é a
concebida por Miller (1985). Nela, as RG`s foram divididas em
quatro grupos ou classes, dependendo do grau de destruição
do tecido gengival e do osso alveolar e de acordo com o
prognóstico do recobrimento radicular:
Classe I: a RG não se estende até a junção mucogengival.
Não há nenhuma perda periodontal na região interproximal
e o recobrimento radicular completo pode ser alcançado;
Classe II: a RG se estende até, ou além, da junção
mucogengival. Não há nenhuma perda periodontal na região
interproximal e o recobrimento radicular completo pode ser
alcançado;
Classe III: a RG se estende até, ou além, da junção
mucogengival. A perda do suporte periodontal na região
interproximal é de leve a moderada ou é o mau posicionamento
dentário que impede a possibilidade de um recobrimento
radicular completo. Entretanto, o recobrimento radicular
parcial pode ser alcançado;
Classe IV: a RG se estende até, ou além, da junção
mucogengival. A perda da inserção periodontal interproximal
e/ou mau posicionamento dentário é tão severo que nenhum
recobrimento radicular é viável.
Pini-Prato et al (2010) sugeriram uma classificação baseada
em dois aspectos: presença ou ausência de uma junção
amelocementária identificável e presença ou ausência de
abrasão na superfície radicular. Assim, quatro grupos foram
formados com base nesses fatores. Acompanhando esse
trabalho, Rotundo et al (2011) propuseram uma classificação
levando em consideração os aspectos descritos no estudo
anterior e, também, a quantidade de gengiva queratinizada
adjacente à retração gengival e a presença ou ausência de
perda de inserção interproximal.
Frequentemente assintomáticas, as RG`s geralmente são
despercebidas pelos pacientes, apenas sendo diagnosticadas
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RESULTADOS
Após a realização da estratégia de busca na base de
dados, da análise dos títulos e da avaliação dos resumos,
foram selecionados 51 (cinquenta e um) artigos científicos
para a avaliação e interpretação dos textos completos. Em
seguida, 22 (vinte e dois) trabalhos foram excluídos e os
remanescentes utilizados para a revisão de literatura. Os
estudos selecionados ficaram, assim, distribuídos: 05 (cinco)
revisões sistemáticas, 12 (doze) ensaios clínicos randomizados,
02 (dois) estudos com modelo animal, (01) um estudo
transversal observacional, 05 (cinco) séries de casos, 02 (dois)
relatos de casos clínicos e 02 (duas) revisões de literatura.
Do total, 05 (cinco) artigos apresentaram os resultados da
análise histológica após a utilização da MCX em humanos e
um estudo mostrou a mesma avaliação após o uso do ETC.
REVISÃO DE LITERATURA
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pelo cirurgião-dentista. Em alguns casos, os indivíduos que
notam o aparecimento das retrações gengivais questionam
o profissional sobre os motivos que levaram ao deslocamento
apical da margem gengival por que desconhecem seus
fatores etiológicos. Entretanto, o tratamento das lesões não é
realizado, visto que não há sintomas nem comprometimento
estético ou funcional. Porém, em outros casos, os pacientes se
queixam de hipersensibilidade dentinária e/ou dano estético
associado às RG`s (Cairo et al., 2016). Nessas situações, a
abordagem cirúrgica é indicada com o objetivo de recobrir
a superfície radicular exposta pela retração gengival (Nieri
et al., 2013). Contudo, quando uma abordagem cirúrgica
errada é escolhida e/ou os componentes etiológicos não são
solucionados, a área afetada pode se tornar suscetível à RG
progressiva mesmo após o recobrimento radicular(Zucchelli
& Mounssif, 2015).
Tratamento das retrações gengivais
Diferentes técnicas cirúrgicas têm sido descritas para
a correção das lesões unitárias. A escolha da abordagem
depende da avaliação das condições relacionadas às
características de cada paciente, do dente e da área. De fato,
a extensão da retração gengival tanto horizontal quanto
verticalmente, a quantidade de gengiva queratinizada apical
à superfície radicular, a presença de freios, bridas ou fibras
musculares, bem como a presença ou ausência de lesões nãocariosas ao nível da junção amelocementária, influenciam na
seleção da técnica mais adequada. Outros parâmetros, como
a expectativa estética e a hipersensibilidade dentinária referida
pelo paciente, a necessidade de minimizar o desconforto
pós-operatório e de diminuir o número de intervenções e
o tabagismo também são importantes para estabelecer a
abordagem terapêutica mais apropriada (Pini-Prato et al.,
2014).
Atualmente, entre as diferentes técnicas utilizadas para
o tratamento das retrações gengivais unitárias classes I e II
de Miller, a mais frequentemente aplicada é o RDC (Nieri et
al., 2013; Jepsen et al., 2013). A técnica do RDC consiste no
deslocamento coronal da margem gengival sobre a superfície
radicular exposta.
A sua eficácia e confiabilidade para se atingir e manter
o recobrimento das áreas afetadas está associada com o
desenho do retalho, que possibilita a manutenção de um
aporte sanguíneo e uma ancoragem adequadas para a
margem gengival durante o processo de cicatrização (De
Sanctis & Zucchelli, 2007). Entretanto, a utilização adicional
de um ETC sob o RDC pode aumentar as chances de se
alcançar um recobrimento radicular completo, além de
mantê-lo em longo prazo (Camelo et al., 2012). Além disso,
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nos casos em que o aumento da largura e espessura da
gengiva queratinizada também são desejados, o uso do
ETC combinado ao RDC é o mais adequado (Chambrone et
al., 2010). Uma possível hipótese para explicar a sua eficácia
clínica pode ser o padrão de cicatrização do procedimento.
De fato, a alta estabilidade alcançada em torno do ETC está
ligada com a vascularização do enxerto oriunda tanto do
periósteo, quanto do retalho sobrejacente, levando a um
completo suprimento sanguíneo após duas semanas. Além
disso, devido à sua capacidade de adaptação ao leito receptor,
o tecido conjuntivo subepitelial pode limitar a contração
pós-operatória do RDC em direção apical, diminuindo o risco
de uma retração residual (Cairo et al., 2014). Portanto, os
melhores resultados no tratamento das RG`s unitárias sem
perda de suporte interproximal são alcançados aplicando a
técnica do retalho deslocado coronalmente associado com
o enxerto autógeno de tecido conjuntivo, considerada como
padrão ouro (Pini-Prato et al., 2014).
Contudo, a utilização do ETC apresenta uma série de
desvantagens. A necessidade de uma segunda área cirúrgica
para a sua coleta alonga o tempo do procedimento (Schmitt
et al., 2013). Além disso, a co-morbidade relacionada ao sítio
doador é frequentemente associada com desconforto pelo
paciente (Aroca et al., 2013). A quantidade limitada de tecido
conjuntivo que pode ser colhido e, portanto, a possibilidade
reduzida de tratar várias retrações, também pode ser uma
dificuldade da técnica (Wessel &Tatakis, 2008).
Matriz de colágeno xenógena
Em 2009, foi lançada uma matriz de colágeno xenógena
bilaminar de origem suína (Mucograft®, Geistlich Pharma
AG, Wolhusen, Suíça). Inicialmente, ela não foi projetada
para substituir o ETC nas técnicas de recobrimento radicular.
O seu desenvolvimento visava a substituição do enxerto
autógeno utilizado na técnica do enxerto gengival livre,
nas manobras para a formação ou aumento de gengiva
queratinizada (Sanz et al., 2009). Ela é composta por colágeno
puro tipo I e III obtido de maneira padronizada, controlada
por um processo de manufatura sem futuro cruzamento
ou tratamento químico. Também é tratada para remover
todos os elementos celulares, liofilizada e esterilizada por
radiação gama para reduzir a chance de qualquer reação
imunológica. A sua estrutura compreende duas camadas:
uma é constituída por fibras de colágeno em um arranjo
compacto e a outra é formada por colágeno poroso. Essa
é mais espessa para alcançar mais tecido queratinizado e
constituir um espaço para favorecer a formação de coágulos
e promover a neoangiogênese (McGuire & Scheyer, 2014).
A MCX foi concebida para ser um suporte de colágeno
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reabsorvível, para apoiar o tecido em crescimento, fornecer
um alicerce para a migração celular e, portanto, conduzir a
regeneração tecidual (Nevins et al., 2011; Thoma et al., 2011).
Sua disposição em dupla camada facilita a manipulação
cirúrgica, a estabilização do coágulo e o crescimento interno
do tecido mole (Sanz et al., 2009).

72%. Já o percentual de sítios tratados com o RDC+ETC
em que se alcançou um recobrimento radicular completo
foi de 81%.
Estudos comparativos entre o RDC+MCX e o RDC
Jepsen et al (2013) realizaram um ensaio clínico
randomizado multicêntrico de boca dividida comparando
a técnica do RDC com o RDC+MCX para o tratamento de
retrações gengivais unitárias classes I e II de Miller. Após seis
meses de acompanhamento, os autores observaram que
a porcentagem de recobrimento radicular da área teste
(RDC+MCX) foi maior que o controle (RDC), 75,29% e
72,66%, respectivamente. No entanto, para os pesquisadores,
essa diferença não foi significante. Entretanto, para os
mesmos, o uso da MCX resultou em um aumento significativo
na espessura e largura da gengiva queratinizada. Nesse
mesmo estudo, quando foi realizada outra análise em que
os pacientes com retrações gengivais menores que três
milímetros foram excluídos, foi observada uma diferença
estatística significante quanto à porcentagem de recobrimento
radicular em favor do RDC+MCX (72,03%), enquanto que,
para a área controle, o mesmo parâmetro clínico alcançou
66,16%. Os autores concordaram que o RDC+MCX não foi
superior ao RDC em proporcionar uma consistente redução
da retração gengival. Porém, observaram que nas lesões ≥
03 milímetros, o RDC+MCX promoveu maior recobrimento
radicular. Os achados citados acima estão de acordo com
aqueles observados por Moreira et al (2016). Esses autores
realizaram um ensaio clínico controlado randomizado
de grupos paralelos e verificaram que a porcentagem de
recobrimento radicular foi de 72,5% no grupo controle
(RDC) e de 77,8% no teste (RDC+MCX). No que se refere
ao recobrimento radicular completo, ambos os grupos de
pesquisadores encontraram resultados convergentes tanto
para o RDC (31% - 35%) quanto para o RDC+MCX (36%
- 40%). Os últimos ainda demonstraram que a melhora na
estética relatada pelos pacientes foi equivalente tanto para
o grupo teste quanto para o controle.

Estudos comparativos do uso da MCX com o ETC
Um estudo realizado por McGuire & Scheyer (2010)
comparou a matriz de colágeno ao enxerto de tecido
conjuntivo no tratamento de retrações gengivais unitárias
classes I e II de Miller. Nesse ensaio clínico randomizado
de boca dividida, após um ano de acompanhamento,
os pesquisadores obser varam que a porcentagem de
recobrimento radicular por meio do RDC+ETC (99,3%)
foi maior que a do RDC associado à matriz de colágeno
xenógena (RDC+MCX) (88,5%). Contudo, quando quatro
pacientes foram excluídos dos resultados gerais do estudo
(dois com traumatismo na área de enxerto, um prescrito
com Metotrexato e um indivíduo submetido à radiação
oncológica), as porcentagens de recobrimento radicular se
aproximaram (93,3%±14,7% para o sítio teste e 99,2%±3,7%
para o controle). E quando somente os procedimentos na
maxila foram comparados, não houve diferença estatística
significante entre os sítios: RDC+ETC (99,2%±3,6%) e
RDC+MCX (91,1%±19,6%). Avaliando os resultados de dor/
desconforto, estética e, consequentemente, a preferência de
tratamento, os pesquisadores observaram que o RDC+MCX
não só evitou a morbidade da coleta do enxerto, mas também
proporcionou características de cor e textura equivalentes ao
RDC+ETC. A satisfação estética relatada pelos participantes
foi equivalente tanto para o sítio teste quanto para o controle.
Os autores concluíram que a MCX pode ser uma alternativa
viável para o tradicional ETC.
Em outra pesquisa de desenho semelhante ao citado
acima, Cardaropoli et al (2012) alcançaram percentuais
de recobrimento radicular similares entre o RDC+MCX
(94,32%±11,68%) e o RDC+ETC (96.97%±6,74%) no
tratamento das retrações gengivais, após um ano de
acompanhamento. Do ponto de vista estatístico, esses
valores foram diferentes, mas, de acordo com os autores, os
resultados alcançados pelo RDC+MCX foram clinicamente
comparáveis com aqueles obtidos com o RDC+ETC.
Além disso, o estudo não mostrou diferença estatística
significante entre a área teste (2,86mm±0,39mm) e controle
(2,95mm±0,69mm) quanto à redução da retração gengival
após 12 meses de acompanhamento. Os autores avaliaram,
ainda, que o percentual de áreas tratadas com o RDC+MCX
apresentando um recobrimento radicular completo foi de

Análise histológica dos sítios tratados com a MCX
A avaliação histológica das estruturas que compõem a
interface entre a superfície radicular recém recoberta e o tecido
gengival sobrejacente é baseada em estudos com animais
e relatos de caso isolados (Ghaanati et al., 2011). Vignoletti
et al (2011) publicaram um estudo analisando os resultados
clínicos e histológicos do uso da MCX associada ao RDC no
tratamento de retrações gengivais classe I de Miller em porcos.
Os autores observaram que a técnica RDC+MCX permitiu
uma cicatrização sem complicações. Além disso, não houve
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uma resposta inflamatória significativa e a matriz de colágeno
foi completamente incorporada aos tecidos circunvizinhos do
sítio receptivo. Ainda notaram que o processo de cicatrização
foi caracterizado pela formação de um novo cemento, nova
inserção de tecido conjuntivo na porção mais apical da
retração gengival e por um epitélio juncional no terço mais
coronal. Contrapondo os achados acima, Camelo et al (2012),
em um relato histológico em humano, não encontraram
evidências indicando a formação de novo cemento após
o uso da MCX. Entretanto, observaram a presença de um
epitélio juncional longo aderido à superfície radicular e a
inserção de um novo tecido conjuntivo apicalmente ao
epitélio. Essas características histológicas são semelhantes
àquelas notadas após a cicatrização do enxerto autógeno de
tecido conjuntivo7. Além disso, a avaliação do ETC utilizado
para o recobrimento radicular já evidenciou a formação de
uma matriz de cemento novo acelular e a presença de fibras
colágenas inseridas nessa área (De La Fuente et al., 2017).
Em um estudo piloto recente, Schwarz et al (2014)
avaliaram histologicamente a cicatrização do RDC+MCX
no tratamento de retrações unitárias de mucosa em torno
de implantes em cães. Os autores analisaram que, após
a cicatrização, além de proporcionar um recobrimento
completo, a matriz de colágeno foi totalmente integrada aos
tecidos adjacentes e nenhum sinal de infiltrado de células
inflamatórias foi observado.
Em um estudo comparativo de boca dividida em humanos,
Nevins et al (2011) utilizaram a MCX e o enxerto gengival livre
autógeno com o objetivo de aumentar a área de gengiva
queratinizada em torno dos dentes. Após a cicatrização,
foram evidenciadas características histológicas notavelmente
similares entre as áreas tratadas: um tecido conjuntivo maduro
recoberto por epitélio escamoso estratificado queratinizado.
Os mesmos achados histológicos foram descritos por Schmitt
et al (2013) e McGuire & Scheyer (2014).

A RG é caracterizada pela perda de inserção clínica
periodontal e causa não somente um dano estético, mas
também hipersensibilidade dentinária e aumenta o risco
de aparecimento das cáries radiculares. Portanto, o seu
tratamento tenciona restaurar um sorriso harmonioso, bem
como a saúde dentária e periodontal. Chambrone et al (2010)
e Pini-Prato et al (2014) publicaram revisões sistemáticas
que visavam estabelecer o melhor tratamento cirúrgico
para as retrações gengivais unitárias. Ambos os estudos
demonstraram que o RDC+ETC é a técnica com o melhor
prognóstico, assim como é a que leva ao recobrimento

radicular completo com mais frequência. Logo, é considerada
como o padrão ouro. Todos os estudos que compararam o
RDC+ETC com o RDC+MCX para o tratamento das RG`s
apresentaram resultados congruentes com as revisões
sistemáticas. Entretanto, nenhum dos autores condenou
o uso da MCX como substituta para o ETC. Ao contrário, a
consideraram uma alternativa viável e segura ante o padrão
ouro. Aroca et al (2013), em um estudo que utilizou a
técnica do túnel deslocado coronalmente modificado para
o tratamento de retrações gengivais adjacentes múltiplas
classes I e II de Miller, concordaram que, apesar de resultar
em um recobrimento radicular completo inferior ao ETC, a
utilização da MCX representa uma alternativa ao uso do
enxerto autógeno de tecido conjuntivo.
De fato, a MCX não tem a capacidade de limitar a
contração pós-operatória do RDC em direção apical, como
possui o ETC, mas tem a habilidade de reter, sob o retalho,
o coágulo sanguíneo. E é nele que está parte das células
pluripotentes ou indiferenciadas que irão migrar em direção
a superfície radicular e participar da regeneração periodontal.
Além de evitar uma segunda área cirúrgica para a coleta
do ETC, outro aspecto que favorece a utilização da MCX
associada ao RDC é a redução do risco de edema, como
foi observado por Chevalier et al (2017). Além disso, Atieh
et al (2015) realizaram uma revisão sistemática na qual
demonstraram que a utilização da MCX provocou menor
morbidade pós-operatória. Esta última característica pode
estar atrelada à diminuição do tempo cirúrgico, como foi
verificado por Cardaropoli et al (2012). Desse modo, o uso
da MCX pode conferir um maior conforto pós-operatório,
bem como minimizar a necessidade da administração de
anti-inflamatórios pelo paciente.
Apesar de indicada para os recobrimentos radiculares, a
utilização da MCX é limitada. Isso por que a sua arquitetura
não proporciona um significativo aumento da espessura e
largura da gengiva queratinizada. Os estudos de McGuire
& Scheyer (2010), Aroca et al (2013) e Cardaropoli et al
(2012) observaram que o ganho de gengiva queratinizada
apresentou significância estatística em favor do uso do ETC
quando comparado à MCX. Portanto, quando o propósito é
alterar o biótipo gengival de fino para espesso, o último menos
susceptível à retração residual, o tratamento de eleição é o
RDC+ETC. Esta característica limitada da MCX nos permite
supor que a sua aplicação é mais indicada para o tratamento
das retrações gengivais classe I de Miller.
Jepsen et al (2013) e Moreira et al (2016) avaliaram
a utilização da técnica do RDC e do RDC+MCX para o
tratamento das retrações gengivais unitárias classes I e II de
Miller. Ambos concordaram que o emprego da MCX não
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findou em resultados superiores. No entanto, observaram um
acréscimo na espessura e largura da gengiva queratinizada
nas áreas tratadas com o RDC+MCX. Esses achados clínicos
sugerem que, se o propósito terapêutico é o aumento da
quantidade de gengiva queratinizada, o uso da MCX pode
ser cogitado.
Tonetti et al (2018) avaliaram 187 pacientes com múltiplas
recessões tratados com matriz xenógena de colágeno (MCX)
ou enxerto de tecido conjuntivo (ETC) para RDC. Nesse
trabalho, os autores observaram que a substituição do
ETC por MXC encurta o tempo de recuperação e diminui a
morbidade, porém a qualidade na coberta da raiz foi superior
com o ETC.
A utilização da MCX para o tratamento das retrações
gengivais possui vantagens e limitações, como descritas nos
estudos avaliados. Contudo, um entrave importante para
o seu uso e não discutido nos trabalhos referenciados é o
custo deste biomaterial. De fato, para a realidade econômica
em que a maioria dos pacientes está inserida, a utilização da
MCX torna o tratamento das retrações gengivais oneroso.
Diante disso, mesmo em situações onde a MCX seria bem
indicada, o enxerto autógeno de tecido conjuntivo deve ser
sempre considerado como a primeira opção na abordagem
terapêutica.

combinations of the MESH terms and keywords. In addition,
the bibliographies of all articles included and relevant reviews
to the subject were considered for possible analysis. The same
researcher carried out the three steps of the study. The first
step, the analysis of the titles, was carried out to eliminate
materials that were clearly irrelevant or had no relation to the
subject addressed. The second, evaluation of the abstracts of
the articles, was based on the type of study, characteristic of
the population/problem, intervention and results obtained.
In the third step, the complete texts selected for these review
were analyzed and interpreted according to the principles of
critical reading of scientific articles.
Results: The selected studies were thus distributed: 05
systematic reviews, 12 randomized clinical trials, 02 animal
model studies, 01 cross-sectional study, 05 case series, 02
clinical cases and 02 reviews of the literature, totaling 29
articles.
Conclusion: Through a review of the literature, it was
found that the xenogeneiccollagen matrix plus the coronally
advanced flap represents a viable alternative in the treatment
of Miller’s class I and II single gingival recessions, as well as
provides patients` aesthetic satisfaction.

UNITERMS: Gingival recession. Connective tissue graft.
Collagen matrix. Tissue regeneration.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro dos limites dessa revisão da literatura, constatouse que o RDC+MCX não proporciona resultados superiores,
mas representa uma alternativa viável para substituir o
RDC+ETC e é eficaz no tratamento das retrações gengivais
unitárias classes I e II de Miller. Além disso, quando comparado
à técnica padrão ouro, o uso da MCX diminui o tempo
cirúrgico, bem como evita a co-morbidade da coleta do
enxerto. Entretanto, quando comparado à técnica do RDC,
o RDC+MCX não mostra maior eficiência no que se refere
à redução da retração gengival, nem tampouco confere
um menor tempo operatório. Já a satisfação estética dos
pacientes após o tratamento das retrações gengivais com
o RDC+MCX é unânime entre todos os estudos clínicos
analisados.
ABSTRACT

DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE E
FOMENTO
Os autores declaram a inexistência de conflito de interesse
e apoio financeiro relacionados ao presente artigo.

Aim: To verify, through a review of the literature, the
efficacy of a xenogeneic collagen matrix plus the coronally
advanced flap in the treatment of Miller’s class I and II single
gingival recessions.
Materials and methods: The studies` search strategy
was carried out in the MEDLINE database through the
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