
ALTERNATIVAS DE RECUPERAÇÃO DE DISTÂNCIAS BIOLÓGICAS:  
RELATO DE CASO DE CIRURGIA ATRAVÉS DE REPOSIÇÃO APICAL 

DO RETALHO E OSTEOTOMIA PARA REABILITAÇÃO BUCAL

Introdução
A redução cirúrgica da bolsa periodontal e a recuperação das distâncias biológicas apresentam alternativas como (gengivectomia, retalho de Widman, retalho reposicionado apicalmente com ou sem osteotomia) e 

não cirúrgicos (extrusão ou tracionamento ortodôntico). 

                                      Gengivectomia                                                  Retalho Total               Tracionamento Ortodôntico

Revisão de Literatura
A cirurgia periodontal pode melhorar ou estabilizar os resultados conseguidos pelo tratamento ortodôntico da maloclusão, utilizando a gengivectomia para aumentar o comprimento da coroa clínica. (KOKICH, 1984). 

HOEXTER (1987), detalha as variadas técnicas cirúrgicas, combinadas com senso estético. O melhor resultado estético de uma prótese é conseguido quando temos um excelente resultado no tratamento periodontal, 

associado a um mínimo traumatismo gengival durante os procedimentos de confecção desta (GOODACRE, 1990). GOLDSTEIN (1994) cita que os principais objetivos estéticos dos procedimentos periodontais são os 

de devolver a harmonia e continuidade da anatomia gengival, permitir que a gengiva vestibular superior tenha uma forma e cor harmoniosa com o lábio superior e devolver uma correto tamanho dos dentes da arcada.

Caso Clínico
O paciente O. L. B., 71 anos, sexo masculino, queixava-se da aparência de seu sorriso e dificuldade de higienização. Para reabilitação do caso, com prótese fixa, houve a necessidade de exposição das margens cervicais 

dos futuros pilares protéticos.

Foi instituído tratamento periodontal básico e posterior cirurgia periodontal com reposição apical do retalho e osteotomia, para a recuperação das distancias biológicas.

O paciente não apresentava nenhuma alteração sistêmica que contra-indicasse o procedimento cirúrgico.

                         Visão Vestibular Inicial                                                         Visão Palatina

              Descolamento do Periósteo         Remoção do “Colarinho Gengival”        Osteotomia e Osteoplastia

                Visão Palatina do Retalho            Exposição das Margens Cervicais       Pós-Operatório de 90 dias

                   Suturado Apicalmente               dos futuros Preparos Protéticos        
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