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RESUMO

Vários autores afi rmam que as técnicas cirúrgicas de reconstrução da papila
interdental são grandes desafios da Periodontia atual, pois este problema esta relacionado
perda do septo ósseo interdental, que conseqüentemente leva à alteração morfológica da
gengiva. A terapia ideal para este problema seria a reparação e/ ou regeneração do septo
interdental, mas como se trata de uma pequena e dificil área para a regeneração do septo,
pode-se empregar técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas a fim de eliminar ou minimizar o
defeito estético causado pela sua falta. Dentre as técnicas cirúrgicas de reconstrução de
papila interdental podem ser citadas: técnica combinando os princípios básicos da técnica de
Abram para aumento de rebordo e técnica de Evian de preservação de papila interdental,
técnica usando enxerto conjuntivo rotacionado, técnica usando incisão semilunar, técnica
usando retalho dividido por vestibular e palatino com enxerto de tecido conjuntivo,
associando recobrimento radicular e reconstrução de papila interdental. Porém, estas
técnicas são pouco previsíveis e precisam de aprimoramento, estudos longitudinais e de
multicentro. Mesmo quando ocorre a formação da papila, pode haver a formação de uma
falsa bolsa, que deve ser acompanhada para a manutenção de saúde.

ABSTRACT

Many authors affirm that surgical techniques to interdental papilla reconstruction
are big challenge in actual Periodontology, because this problem is relationed to the lost
interdental bone sept, and therefore gets to a morphologic alteration of gingiva. The ideal
therapy for this problem would be the regeneration and/or of the interdental sept, as it a
little and difficult area to regeneration, surgical and nonsurgical techniques can be used to
eliminate or to minimize the aesthetic caused by it absence. As surgical techniques to
interdental papilla reconstruction can be listed: combining the basic principles of Abram's
roll technique for ridge augmentation and the papilla preservation technique of Evian,
rotated connective flap technique, semilunar incision technique, technique using buccal and
palatal split thickness flaps and connective tissue graft, root coverage and interdental
papilla reconstruction. But these techniques have low predictability and need more
development, long term and multicenter studies. Even if papilla formation occurs, can be
formed a false pocket, that must be seen to health maintenance.
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1. INTRODUÇÃO

Ate alguns anos atras, o objetivo da Odontologia era simplesmente reparador, não
se preocupando com a prevenção e as sequelas do tratamento. A estética não era um
ponto fundamental quando se pensava em sucesso.
Com o desenvolvimento e evolução da tecnologia, os materiais odontológicos que
visavam ser apenas funcionais, passaram a ser mais estéticos também. Paralelamente
a este desenvolvimento, houve maior valorização da beleza fisica, fazendo com que a
demanda pela estética aumentasse. Para suprir esta exigência, o cirurgião dentista
teve que aperfeiçoar e criar novos procedimentos para a obtenção de um sorriso
harmônico e funcional. Esta necessidade estética, porém, não ficou restrita aos
tecidos duros; a Periodontia também passou a ser vista como elemento importante.
Logo, surgiram procedimentos como enxerto de tecido conjuntivo, recobrimento
radicular e outras, a fim de estabelecer a beleza e função.
Com tantas técnicas e recursos disponíveis para recuperar e manter a estética, não
podem ser deixados de lado os objetivos principais do tratamento periodontal; mas
uma possível sequela do tratamento e um dos maiores problemas estéticos é a perda
da papila interdental, que terá seu agravante se for na região ântero-superior, pois a
maioria dos pacientes se queixa do espaço negro antiestético nesta área.
Vários autores afirmam que as técnicas cirúrgicas de reconstrução de papila
interdental são grandes desafios da Periodontia atual, pois este defeito wit
relacionado à perda óssea do septo interdental que leva a alteração morfológica da
gengiva (AUBERT et al., 1994).
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A terapia ideal pan este problema seria a reparação e/ ou regeneração do septo
interdental, que serve de sustentação da papila, mas como se trata de uma pequena e
dificil área para a regeneração do septo, pode-se empregar técnicas cirúrgicas e não

cirúrgicas a fun de eliminar ou minimizar o defeito estético causado pela sua falta
(AUBERT etal., 1994).

Dentre as técnicas cirúrgicas de reconstrução de papila interdental descritas,
podem ser citadas: técnica combinando os princípios básicos da técnica do rolo de

Abram para aumento de rebordo e a técnica de preservação de papila de Evian etal.
(BEAGLE, 1992), técnica com enxerto de tecido conjuntivo rotacionado (AUBERT

et aL, 1994), técnica usando incisão semilunar (HAN & TAKEL 1996), técnica
usando retalho dividido por vestibular e palatino com enxerto de tecido conjuntivo
(AZZI, E1TENNE & CARRANZA, 1998) e técnica de recobrimento radicular

associada com reconstrução de papila interdental (AZZI, ETIENNE, SAUVAN &
MILLER, 1999). Porém, todas elas são casos clínicos isolados de caráter
experimental, e não existem estudos longitudinais e de multicentro para indicar
previsibilidade de sucesso.

Além das técnicas cirúrgicas de tratamento do defeito, existem formas não
cirúrgicas como a dentística restauradora, ortodontia, curetagem periódica,
manipulação de tecido com uso de coroas provisórias e uso de resina ou porcelana

rosa, imitando a gengiva.
Porém, antes de rever todos os métodos, deve-se fazer uma breve revisão da
anatomia periodontal.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Anatomia do periodonto
O periodonto é uma unidade funcional, formado pelos seguintes tecidos: a

gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar (L1NDHE,
1999). Sua principal função é a inserção dos dentes no tecido ósseo dos maxilares e
manutenção da integridade da superficie da mucosa mastigatória da cavidade oral.
O periodonto, também chamado de aparelho de inserção ou tecido de suporte dos

dentes, forma uma unidade de desenvolvimento, biológica e funcional, que sofre
determinadas alterações com a idade e esta sujeito a alterações morfológicas e
funcionais, de acordo com o meio ambiente.
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2.1.1 Gengiva

A gengiva diferencia-se em duas partes: gengiva livre e gengiva inserida. A
gengiva livre tem cor rósea, superficie opaca, consistência firme e compreende o
tecido gengival das partes vestibular e lingual ou palatina dos dentes e a papila
interdental, estendendo-se da margem gengival em direção apical até a "ranhura"
gengival livre que se situa aproximadamente na altura da junção cemento esmalte.

O espaço compreendido entre o dente e o tecido gengival forma uma pequena
invaginaçâo ou sulco. Clinicamente, a gengiva saudável esta em intimo contato com a
superfície do esmalte e quando se introduz a sonda periodontal, abre-se
artificialmente um "sulco gengiva!" até o nível da junção cemento esmalte. Este
"sulco gengival" mede aproximadamente de 0,5 a 2mm da junção cemento esmalte it
margem gengival livre.
Nas regiões anteriores, a gengiva entre os dentes tem forma piramidal e é chamada
de papila interdental. Nas regiões posteriores, entre os pré-molares e molares, existem
pontos de contatos mais amplos, formando uma concavidade — col — que é recoberta
por epitélio delgado e não ceratinizado.

O epitélio que cobre a gengiva livre pode ser diferenciado da seguinte maneira:
epitélio oral (eo), que fica voltado para a cavidade oral, epitélio do sulco (es), que fica
voltado para o dente e sem contatá-lo e epitélio juncional (ej), que participa do
contato entre a gengiva e o dente. 0 limite entre o epitélio oral e o tecido conjuntivo
subjacente segue um curso ondulado. As partes do tecido conjuntivo que projetam no
epitélio são chamadas de papilas do tecido conjuntivo e são separadas entre si pelas
cristas epiteliais.
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A gengiva inserida situa-se em direção apical até a junção muco gengival, onde se
torna continua com a mucosa alveolar de revestimento; apresenta textura firme, cor
rósea coral e com freqüência, 40% dos adultos, apresentam aspecto pontilhado.
Também, encontra-se firmemente inserida no osso alveolar e cemento radicular
subjacentes por meio de fibras do tecido conjuntivo gengival, sendo imóvel quando
comparada A mucosa alveolar.
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2.1.2. Ligamento periodontal

0 ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e celular,
envolve as raizes dos dentes e une o cemento radicular à lâmina dura ou ao osso
alveolar propriamente dito. Coronariamente, o ligamento periodontal é continuo com
a lamina própria da gengiva e está separado dela pelos feixes de fibras coldgenas que
contatam a crista óssea alveolar com a raiz. A presença deste ligamento é responsável
pela distribuição e reabsorção de forças produzidas durante função, também é
indispensável para a mobilidade dental, que é determinada pela sua altura, largura e
qualidade.
As fibras coldgenas do ligamento periodontal, que estão entre o osso alveolar e o
cemento radicular, são classificadas como fibras da crista alveolar, horizontais,
obliquas e apicais.

13

2.1.3. Cemento radicular

Assim como o ligamento periodontal, o cemento radicular origina-se a partir do
tecido conjuntivo (foliculo) que envolve o germe dentário. E um tecido calcificado
especializado que cobre as superficies dentárias radiculares e ocasionalmente,
pequenas porções das coroas dos dentes. 0 cemento não é vascularizado, nem
inervado, não sofre remodelação e reabsorção fisiológicas, porém sofre deposição
continua ao longo da vida.
0 cemento insere as fibras do ligamento periodontal à raiz e contribui para o
processo de reparo após dano à superficie radicular. Existem dois tipos de cemento: o
cemento primário ou acelular que se forma durante o desenvolvimento radicular e a
erupção dentária, fica em contato com a dentina radicular, e o cemento secundário ou
celular que se forma após a erupção do dente e, também em resposta as necessidades
funcionais.
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2.1.4. Osso alveolar
0 osso alveolar circunda o dente até o nível aproximadamente de 1 nun apical a
junção cemento esmalte. Sua principal função como integrante do periodonto é

distribuir e amortecer as forcas geradas na função mastigatária.
0 osso alveolar subdivide-se em osso alveolar propriamente dito

e processo

alveolar. 0 primeiro forma uma delgada lamina óssea que está localizada
lateralmente ao ligamento e continuo ao processo alveolar. 0 osso alveolar
propriamente dito é formado por células do foliculo dentário, 0 processo alveolar é
definido como a parte da maxila e mandíbula que forma e di suporte aos dentes, se
desenvolve em associação com a erupção dentaria e 66 gradativamente reabsorvido
quando os dentes são perdidos.

A crista alveolar atua como suporte para o contorno do tecido gengival. Ela segue
a curvatura da junção cemento esmalte com uma distância constante de
aproximadamente lmm. Na região interdental, a forma da crista é piramidal, a qual é
preenchida pela papila dando
papila interdental

o aspecto de saúde gengival. A forma e o tamanho da

são afetados pela distância dos dentes vizinhos e pela curvatura das

superficies proximais dos dentes adjacentes.

TARNOW (1992) avaliou a distância do ponto de contato até a crista alveolar
interproximal

e sua relação com a presença ou ausência da papila interdental. Seus

resultados mostraram que quando a medida do ponto de contato até a crista alveolar
era de 5mm ou menos, a papila estava presente em quase 100% das vezes. Quando a
distância era de 6mm, a papila estava presente em 56% dos casos
7mrn ou mais, estava presente em 27% ou menos.

e quando era de

IS

Nos casos de doença periodontal, freqüentemente, ocorre reabsorção do septo

interdental acompanhado de recessão da papila. Em situações de linha do lábio
superior alta ou média, além de problemas estéticos pode haver problemas fonéticos.
Para estes dois tipos de linha do lábio, o tecido gengival assume importante papel na

composição da estética dentofacial (BEM-YEHOUDA, 1997).
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2.2.1. Técnica combinando os princípios básicos da técnica do rolo de Abram
para aumento de rebordo e a técnica de Evian de preservação de papila
(BEAGLE, 1992)

Esta opção de tratamento foi umas das primeiras técnicas descritas na literatura
para a reconstrução da papila interdental e tem como característica a ausência do uso
de enxerto conjuntivo.
Após anestesias infiltrativas no local da cirurgia, faz-se a medição da crista óssea
alveolar (coa) até a altura desejada para a papila (ap). Preservando a papila, faz-se
incisão dividindo o retalho desde a região mesio vestibular até a regido mesio palatal
dos dentes ao lado da papila a ser reconstruída. Esta distância deve ser igual a 2 coaap (fig.1 e 2).

Fig.1 Incisão dividindo a
gengiva por palatal, com
extensão igual a duas vezes a
altura da papila desejada.
Fig.2 Vista proximal da incisão
dividindo desde a gengiva
inserida vestibular até a gengiva
palatal.
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2.2. Técnicas cirúrgicas de reconstrução da papila interdental

As técnicas cirúrgicas de reconstrução da papila interdental podem ser
consideradas como cirurgias plásticas periodontais uma vez que, procuram modificar
ou corrigir deformidades de desenvolvimento ou traumáticas da gengiva ou mucosa
alveolar (MILLER, 1988). Mas, continua sendo grande desafio da Periodontia, pois a
indicação de uma técnica que seja bastante efetiva e a previsibilidade de sucesso na
correção do defeito a curto e longo prazo não estão provadas.

Mesmo após a realização da cirurgia, alguns autores recomendam outros
procedimentos como a gengivoplastia, para criar a aparência mais uniforme e
harmônica da papila interdental (BEAGLE, 1992) ou até mesmo, a repetição do

procedimento para melhorar o resultado (AUBERT et al., 1992; HAN & TAKEI,
1996) e técnicas não cirúrgicas; para melhorar o resultado estético.

Uma alternativa cirúrgica para este problema poderia ser a microcirurgia
periodontal, pois é menos invasiva esse trata de uma transição natural e extensão dos
princípios e técnicas cirúrgicas. Devido à preparação mais delicada e precisa,
manipulação atraurnitica dos tecidos moles e duros, a microcirurgia fa,vorece a
cicatrização por primeira intenção, além do pós-operatório mais tranqüilo e resultados

mais dramáticos e mais previsíveis (TIBBETTS & SHANELEC, 1996).
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Com o bisturi de Orban, destaca e eleva-se a "longa papila" para vestibular (fig.3).
Usando a técnica do rolo de Evian, aproxima-se a porção palatina da papila à parte
vestibular para que aumente de volume. Com uma tesoura pode-se fazer a plastia do
tecido para que tenha a forma piramidal.

Fig. 3 elevação do retalho parcial, que será
posicionado por vestibular.

Com fio de sutura 6-0 de seda, une-se a face vestibular com a face palatal da
papila e a suspende entre os dois dentes (fig. 4, 5 e 6). Aplica-se cimento cirúrgico
pela face palatal para servir de suporte e instala-se uma placa de Hawley.

Fig.4 0 retalho é suportado sobre ele mesmo.
Notar que a largura mesio distal é estabelecida
antes da sutura.
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Fig.5 Vista incisal da sutura.
Uma sutura continua é colocada
perto da borda da papila, enquanto
uma sutura suspensória é feita pela
papila e ao redor dos incisivos
centrais para prevenir qualquer
movimento buco palatal do tecido.

Fig.6 Vista vestibular da papila
reconstruída mostrando a sutura
simples posicionada por incisal e a
sutura suspensória por cervical.

Após 10 dias, as suturas e o cimento cirúrgico sio removidos e o paciente é
instruido para remover a placa bacteriana com uma mecha de algodão.
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2.2.2. Técnica com enxerto conjuntivo rotacionado (AUBERT et al., 1994)

Segundo o autor, o ideal seria a regeneração ou reparação do septo interdental.

Não havendo perda muito extensa do tecido gengival 6 possível compensá-la com a
técnica cirúrgica muco-gengival que será descrita a seguir. A principal indicação
deste procedimento (LCPR: lembo connettivale profondo

di rotazione) é

para lesão na região

ântero-superior localizada em uma só papila interdental em presença de um moderado
rompimento do septo, mas permanece a possibilidade de se tratar casos de perdas

mais extensas mediante intervenções sucessivas, desde que haja devido intervalo para
a reparação.
No pré-operatório e durante a cirurgia, faz-se raspagem, alisamento e polimento

radicular com a finalidade de eliminar todas as causas de inflamação e tecido de
granulação da região a ser operada.
Na etapa cirúrgica, a primeira incisão é feita em toda espessura da vertente
palatina com lâmina n° 15, perpendicularmente ao plano ósseo e deixando intacto o

periodonto marginal dos dentes adjacentes. Esta incisão se estende de 2 a 3 dentes
vizinhos do local a ser reconstruido (fig. 7a).
Perpendicularmente it incisão primária e em correspondência com as extremidades
desta, faz-se duas incisões, superficiais, de alivio que se estendem cerca de 7 a 8mm
(fig. 7b).
Fig. 7 vista palatal. A incisão primária por palatal até
o osso (a) e a incisão secundária, não muito profunda,
nos lados mesial e distal (b).
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A gengiva interdental residual é delicadamente descolada em toda a espessura na
zona interdental através de um corte por vestibular, para que o enxerto possa ser
colocado sob o retalho (fig. 8). 0 objetivo é formar uma espécie de bolsa para abrigar
a borda do tecido conjuntivo rotacionado.
Fig. 8 vista transversal. 0 retalho total da
papila é elevado para vestibular para formar
uma bolsa.

Ainda com a lamina 15, faz-se um retalho de espessura parcial na fibromucosa
palatina, já incisada para permitir o acesso ao tecido conjuntivo, formando assim uma
borda superficial pediculada (fig. 9 e 10).

Fig. 9 vista transversal. Um
retalho superficial parcial é
realizado por palatal para
permitir o acesso ao tecido
conjuntivo.

Fig. 10 Vista palatal do tecido
conjuntivo após a elevação do borda
superficial.

Esta borda é então levantada para que se possa delimitar o tamanho do enxerto
conjuntivo rotacionado, mediante três incisões:
a primeira incisão segue o sentido da incisão inicial, mas muda de direção do
lado da borda pediculada, sendo curvada em direção apical (fig. 11a);
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a segunda incisão é paralela à primeira, porém mais apical (fig. 11b). Esta
incisão dará a largura ao enxerto conjuntivo;
a terceira une as duas anteriores delimitando assim a parte livre do enxerto
(fig. 11c). Tem-se assim delimitado, mas não descolado do tecido ósseo, um
pedúnculo de tecido conjuntivo cuja largura corresponde à distância
interproximal dos dentes adjacentes A. região a ser reconstruída.

Fig. 11 Delimitação do enxerto conjuntivo rotacionado
por três incisões ate o osso. (a) incisão primaria
próxima A região cervical. (b) incisão paralela, porém
mais apical. (c) terceira incisão perpendicular
determinando o comprimento do enxerto conjuntivo
rotacionado (LCPR).

Com um descolador de periósteo libera-se o enxerto até a zona do pedúnculo, para
que se torne móvel e elástico. A borda do enxerto é rotacionada em direção à região
receptora. Isto se faz com um fio de sutura, passado através da extremidade livre,
puxado delicadamente pela região interdental até a face vestibular, que foi preparada
previamente (fig. 12 e 13).

Fig. 12 vista transversal. 0
LCPR é posicionado para
preencher o espaço interdental.
Ele é posicionado sob a papila.

Fig. 13 vista palatal após a
rotação do enxerto.
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A papila pré-existente é posicionada sobre o tecido conjuntivo e a borda
superficial pediculada é reposicionada sobre a regido doadora. Tudo é estabilizado
por meio de suturas simples na região doadora e na região da papila, usa-se sutura do
tipo colchoeiro (fig. 14 e 15).

Fig. 14 vista palatal após a
sutura dos retalhos

Fig. 15 vista transversal. A
papila e o retalho parcial estão
suturados sobre o enxerto
conjuntivo
rotacionado.

Recomenda-se o uso de cimento cirúrgico no local, que após 10 dias, é removido,
junto com as suturas. Prescreve-se escova pós-cirúrgica e colutório a base de
clorexidine para controle da placa bacteriana.
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2.2.3. Técnica usando uma incisão semilunar

Como já se sabe, qualquer forma de enxerto pediculado é mais previsível que
enxertos livres, pois há suprimento sanguíneo da base do pediculo. Baseado neste fato
foi feita uma adaptação da técnica de recobrimento radicular usando um retalho
semilunar pediculado em direção coronal (TARNOW, 1986).

A alteração em relação à técnica de recobrimento está no posicionamento da
incisão semilunar que era sobre a raiz do dente, e foi deslocada para a regido
interdental.
A incisão forma um arco semilunar entre os ângulos das linhas mesiais dos dentes
adjacentes a papila a ser reconstruída (fig. 16).

011001
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Fig. 16 A incisão semilunar é feita da linha do
ângulo disto vestibular até a linha mesio
vestibular do dente vizinho. Aproximadamente
6 — 1 Omm apical a. margem gengival e
estendendo-se 5. mucosa alveolar.

Estas incisões devem ficar de 6 a lOmm em direção apical da margem gengival e
estender se para a mucosa alveolar. Com a lamina n°12D, incisões intra sulculares
são feitas ao redor das metades mesial e distal dos dois dentes adjacentes para liberar
o tecido conjuntivo das superfícies dos dentes e para liberar coronalmente a unidade
gengivo papilar (fig. 17).
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Fig. 17 Incisões intra sulculares são feitas ao
redor das metades mesial e distal dos dois
dentes adjacentes para liberar o tecido
conjuntivo da raiz do dente. Faz-se
normalmente com uma lamina n° 12D.

Logo em seguida, a unidade gengivo papilar é movida em direção incisal para
preencher o defeito interdental. Para eliminar o espaço morto criado pelo
posicionamento coronal, um pedaço de tecido conjuntivo subepitelial é removido do
palato e colocado sob a gengiva. A incisão semilunar permite o posicionamento
coronal sem criar tensão e prevenir que a gengiva retorne a posição original. Para
manter esta nova posição, o enxerto de tecido conjuntivo do palato deve "rechear" a
incisão semilunar e a espaço da bolsa até a incisão. Dependendo da perda papilar, este
procedimento pode ser repetido uma segunda ou terceira vez após 2-3 meses após a
cicatrização. Segundo HAN & TAKE' (1996), a papila semilunar re-posicionada
coronalmente, similar ao procedimento descrito por TARNOW (1986), parece ser o
procedimento mais previsível nos dias atuais devido ao movimento de um largo
segmento de unidade gengivo papilar com suprimento sanguíneo intacto.
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2.2.4. Técnica usando retalho dividido por vestibular e palatino e enxerto de

tecido conjuntivo

Anestesia-se conforme a técnica na região a ser operada. Faz-se uma incisão intra
sulcular ao redor dos incisivos centrais (fig. 18) e outra, por vestibular, através da
papila interdental a ser reconstruída, na altura da junção cemento-esmalte, deixando a
papila existente ligada ao retalho palatal.

Fig. 18 Incisão intra sulcular e por vestibular são feitas
pela papila interdental, deixando a papila existente
ligada ao retalho palatal.

Divide-se e eleva-se o retalho por vestibular e palatino. A parte vestibular do
retalho é dividida até a linha mucogengival, deixando o periósteo e uma fina camada
de tecido conjuntivo sobre o osso. Deve-se tomar muito cuidado para não perfurar o
retalho, mantendo assim o suprimento sangaineo. A porção palatina, também deve ser
dividida e incluir a papila interdental (fig. 19).

Fig. 19 Retalho de espessura parcial é levantado por
vestibular e palatino.
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Na regido doadora, obtém-se o enxerto de tecido conjuntivo de forma e tamanho
adequado para posicioná-lo sob o retalho da região receptora. Da-se preferência para
a regido retromolar superior embora outra area possa ser usada. A técnica de remoção
do enxerto da area da tuberosidade é a seguinte:
uma incisão na forma de uma cunha distal larga é feita, com a diminuição do
retalho por palatino;
-

duas incisões paralelas são feitas na distal do Ultimo molares e estendidas até
a junção mucogengival distal da tuberosidade. A distancia entre as incisões
depende da profundidade da bolsa e da quantidade de tecido fibroso na area.
uma terceira incisão é realizada por distal das duas incisões paralelas, ela é
reta no primeiro milímetro e depois, em bisel inverso em direção apical até o
osso.
o retalho é então rebatido e o tecido é removido do osso. Este tecido tem a
forma trapezoidal larga de uma cunha distal, com a extensão correspondente
as incisões palatinas. E preferível obter esta amostra maior e em um único
pedaço, para depois apará-lo em forma e tamanho.
sutura-se a regido doadora, normalmente a cicatrização se dá por primeira
intenção.

0 tecido conjuntivo é manipulado para que fique sob os retalhos e faça volume na
região de papila (fig. 19).
0 enxerto é posicionado sob a parte vestibular do retalho e na area da papila.
Então os retalhos vestibular e palatino são suturados com o tecido conjuntivo

28

embaixo. A camada epitelial do enxerto não é removida, ela é deixada para cobrir a
área exposta de tecido conjuntivo (fig. 20).

Fig. 20 Retalhos vestibular e palatino são suturados
juntos após a colocação do enxerto conjuntivo, da área
retromolar, sob os retalhos.

Coloca-se cimento cirúrgico.
0 paciente é instruido para enxaguar duas vezes ao dia com solução de glucamato
de clorexidine, parar de fumar por no mínimo duas a três semanas e evitar o toque no
cimento cirúrgico durante os procedimentos de higienização. Antibióticos podem ser
administrados (amoxicilina 500mg, três vezes ao dia) se necessário.
0 cimento cirúrgico e suturas são removidos após uma semana ao procedimento.
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2.2.5. Recobrimento radicular e reconstrução de papila interdental

Este procedimento tenta resolver dois grandes problemas estéticos, recessão
gengival e perda da papila interdental, com uma s6 cirurgia.

Embora seja provado que o recobrimento radicular é possivel e previsível, não há
estudos provando a mesma previsibilidade na reconstrução da papila interdental.
Neste trabalho, o retalho é posicionado coronalmente e sob ele, na regido interdental,
é feito enxerto de tecido conjuntivo, para prover volume e suportar o retalho, fazendo
com que a papila fique mais coronal durante a cicatrização.
0 inicio da terapia se dá com a raspagem e alisamento das raizes dos dentes sob
irrigação com soro fisiológico. A primeira incisão, por vestibular e interproximais, é
intra sulcular seguindo as raizes dos dentes, inclusive os dentes adjacentes, tanto para
mesial quanto para distal. Esta incisão vai até a crista óssea, fazendo com que

mantenha a espessura e altura da gengiva (fig. 21).

Fig. 21 Incisão intra sulcular por vestibular e
interproximais, seguindo as raizes dos dentes.

A segunda incisão é semilunar, dividindo o retalho, na junção muco gengival e
estende-se em direção ao fundo de vestíbulo, terminando aproximadamente 5mm
apical à junção mucogengival. A razão pelo uso de um retalho dividido nesta segunda
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incisão permite que a margem da mucosa alveolar, que foi colocada coronalmente,

permaneça sobre o periosteo e não sobre o osso.

Em seguida, faz-se uma incisão ate a cortical óssea, na regido mais apical do
retalho dividido. Isto faz com que o complexo gengivo papilar seja liberado para
posicioná-lo coronalmente sem tensão. Esta incisão deve ser curva para mesial e

distal e terminar 2mm do bordo da papila para que não comprometa o suprimento

sangiiineo lateral.
Para liberar totalmente o complexo gengiva!, usam se curetas no sulco. Elas
também podem ser usadas como descoladores de periosteo, elevando o tecido da
crista óssea até a segunda incisão.

0 tecido conjuntivo é obtido a partir de uma cunha distal na área da tuberosidade
maxilar e manipulado para que encaixe na regido interdental e sob o retalho. 0 tecido
da tuber foi selecionado, pois geralmente é mais denso que o tecido do palato.
Com um fio 3-0, o tecido palatal é perfurado, saindo pelo espaço interproximal e
atravessando o tecido conjuntivo. Então, o fio retorna internamente e atravessa o
palato para que a sutura seja apertada. Após esta etapa, o enxerto deve ser
posicionado e estabilizado na região interdental, fazendo com que o espaço entre a
papila e o osso interdental seja preenchido.
Antes da cirurgia, os espaços interdentais devem ser unidos, para que com as
suturas, do tipo colchoeiro, sejam ancoradas nesta região. A margem da mucosa
alveolar é suturada a junção mucogengival, a cicatrização esperada é por primeira
intenção, uma vez que o retalho vai ficar estável.

31

2.3. Técnicas não cirúrgicas

Existem, descritos na literatura, vários trabalhos comentando a respeito da
reconstrução da papila interdental através de métodos não invasivos como a imitação

de papila com resina ou porcelana rosa (SWENSON, 1961), a curetagem periódica
para o recrescimento da papila destruída pela GUNA (SHAPIRO, 1985), restaurações

com resinas compostas e/ou porcelana (BEAGLE,

1992; BLATZ, 1999),

manipulação de tecido gengival através de coroas provisórias (BLATZ, 1999),
diminuição do espaço interdental através de movimentação ortodõntica (BEAGLE,
1992; HAN & TAKEI, 1996; BLATZ, 1999).
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3. DISCUSSÃO

Não se pode indicar ou dar preferência por algum tipo de técnica, pois a maioria
delas foram casos clínicos isolados. Também it preciso o desenvolvimento e
aperfeiçoamento delas num estudo longitudinal e de multicentro para que se possa
comparar as técnicas e ter previsibilidade de resultados. Mas a maioria dos autores
está de acordo, o suprimento sanguíneo é de fundamental importância para o sucesso

do procedimento.
Mesmo nos casos de sucesso, hi a formação de uma falsa bolsa periodontal, que
deve ser acompanhada para manutenção de saúde.
Algumas técnicas podem ser realizadas mais de uma vez, como é o caso da técnica
de incisão semilunar, onde o autor indica a realização do procedimento duas a três
vezes, dependendo do grau da perda da papila, para se ter um resultado satisfatório.
Isto é o lado positivo dessas técnicas, que dão uma segunda chance de diminuir o
defeito antiestético e desagradável para o paciente.
Não podem ser deixadas de lado, novas tecnologias que surgem a fim de conseguir
a regeneração ou reparação do aparato de inserção como membranas, fatores de
crescimento, enxertos ósseos e substitutos e outros, pois estes materiais podem ajudar
na formação do septo interdental, já que o contorno da gengiva segue a crista óssea e
depende da distância do ponto de contato até a crista óssea. Outro recurso que pode
ser utilizado é microscópio cirúrgico, que diminui o trauma das áreas operadas e
aumenta a precisão do operador, e conseqüentemente, melhora o pós-operatório e
aumenta as chances de um bom resultado.
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Além das técnicas cirúrgicas, existem técnicas não cirúrgicas de tratamento para a
perda da papila interdental. Dependendo da distância da crista óssea e do ponto de
contato interproximal pode-se fazer uso de resinas compostas para alterar o contorno
das faces proximais dos dentes. Através da ortodontia, pode-se aproximar os dentes
e/ou posicionar o ponto de contato mais apicalmente. Se possível pode-se aliar
técnicas cirúrgicas com técnicas não cirúrgicas para a obtenção de melhores

resultados.
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4. CONCLUSÃO

Após a realização deste trabalho, algumas conclusões ficaram bastante visíveis
como:
-as técnicas precisam de aprimoramento, pois são pouco previsíveis e dificilmente
resultam em sucesso. Grande parte do fracasso se deve a falta de suprimento
sanguíneo do enxerto, que por se tratar de uma pequena area é dificil a manutenção
do enxerto estabilizado no local adequado. Se houver compressão de alguma area,
gerando isquemia de tecido, provavelmente haverá necrose de uma parte do enxerto e

conseqüentemente, insucesso na reconstrução da papila interdental.
-quando ocorre a formação de uma nova papila, pode haver a formação de uma
falsa bolsa periodontal, de até 5mm em alguns casos, e deve ser acompanhada para a

manutenção de saúde.
-com o desenvolvimento de novos materiais e técnicas, futuramente, poderá haver
maior chance de melhorar os resultados e, conseqüentemente, a estética.
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