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Introdução: O tratamento das recessões periodontais por meio de procedimentos de
cirurgia plástica periodontal constitui-se um tópico importante na terapia periodontal
regenerativa. As principais indicações para a realização desses procedimentos são a
presença de hipersensibilidade dentinária, prevenção de lesões cariosas e não cariosas
na região cervical além da estética. A literatura reporta que as recessões classe I e II de
Miller são passíveis de recobrimento radicular completo. Já o recobrimento de
recessões classe III é parcial enquanto os resultados obtidos em recessões classe IV são
imprevisíveis.  Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi realizar um relato de caso
de recobrimento radicular de recessão periodontal classe I de Miller utilizando a
técnica de Langer e Langer modificada. Metodologia: Paciente do sexo feminino, 30
anos, não fumante foi encaminhada ao consultório odontológico particular devido à
presença de hipersensibilidade dentinária. Ao exame clínico foi observado um defeito
classe I de Miller no dente 23, profundidade de sondagem de 2 mm e perda de inserção
de 7 mm. Após a terapia periodontal básica, foi realizada cirurgia plástica periodontal
utilizando enxerto de tecido conjuntivo subepitelial gengival obtido do palato. A
paciente foi instruída a realizar bochechos com gluconato de clorexidina a 0,12% duas
vezes ao dia durante 21 dias na área operada. Resultados: Quinze dias após a cirurgia,
foi observado um recobrimento radicular de mais de 90% da recessão. Três meses após
foi observado um recobrimento radicular de 100%. A profundidade de sondagem neste
momento foi de 2mm e o nível de inserção de 2 mm. Não foi registrado sangramento à
sondagem e a paciente não relatava hipersensibilidade dentinária. Além disso, notou-se
um aumento da faixa de mucosa ceratinizada inserida. Seis meses depois da cirurgia
não houve alteração dos parâmetros clínicos observados. Os dados obtidos no presente
trabalho são semelhantes aos resultados reportados na por diferentes autores para
recobrimento de recessões   classe I de Miller utilizando enxerto conjuntivo
subepitelial gengival.  Conclusão: O enxerto de tecido conjuntivo subepitelial gengival
em recessão classe I de Miller mostrou-se um procedimento que obtém excelentes
resultados, levando ao recobrimento total do defeito além do aumento da faixa de
mucosa ceratinizada inserida. 
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