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RESUMO
0 propósito deste trabalho, foi revisar a literatura existente sobre os aspectos
estéticos envolvidos na construção de próteses implanto-suportadas, os quais são
obtidos corn um planejamento reverso realizado em conjunto com as várias
especialidades envolvidas no tratamento, auxiliado com próteses provisórias,
procedimentos cirúrgicos gengivais e enxertos ósseos.
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ABSTRACT
This work aims to review the existing literature about the esthetics issues involved in
the construction of implants-supported protesis which are gotten with a reverse
planning, carried through with several specialties involved in the treatment, assisted
with provisory prosthesis and gingival surgical procedures and graft osseous.

Key-words: Esthetics, Protesis implants-supported.
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1 INTRODUÇÃO

Implantes dentais, passaram a representar uma perspectiva favorável de
substituição dental, promovendo uma revolução na Odontologia. A partir desse
momento, surgiram vários sistemas de implantes que foram descartados ao longo
dos anos pôr não proporcionarem sucesso previsível e longitudinal. Este fato levouos a um descrédito, restringindo-se a um pequeno segmento da classe odontológica,
que ainda buscava sua aplicabilidade. A quase falência dos implantes dentais
deveu-se basicamente a fatores tais como: falta e controvérsia nos métodos
científicos para avaliação e controle dos implantes; tipo de material empregado para
a confecção dos implantes com baixa aceitabilidade orgânica; design do implante;
técnica cirúrgica inadequada; tipo de resolução protética momento de aplicação e
quantidade das cargas aplicadas sobre o implante.Na década passada, os princípios
de osseointegração foram implementados com sucesso na reabilitação crânio-facial
e ortopédica. A integridade do osso tratado com tecidos aloplásticos apresenta-se
em milhares de aplicações no tratamento de pacientes, com sucesso a longo prazo.
Estes esforços têm sido melhorados pela contribuição de uma série de cientistas,
clínicos e empresas, os quais, com seriedade reconhecida, produzem os materiais
necessários para a restauração dos defeitos e desarmonias.
A colocação dos implantes foi limitada as Areas que apresentavam uma
qualidade adequada de tecidos duros e moles para suportar essa fixação. Pouca

S

ênfase foi dada â restauração definitiva, a estética era raramente considerada. Uma
vez definida a osseointegração, uma previsibilidade para as restaurações estéticas
tornaram-se o foco da Odontologia Restauradora. 0 objetivo do tratamento
contemporâneo é fabricar uma restauração estética que exiba as características de
uma dentição com naturalidade e conforto. A utilização de implantes em locais com
pouca quantidade óssea, resultaram no uso de implantes comprometidos no seu
tamanho, espessura, posição e também angulação. A obtenção do sucesso estético
requer uma quantidade considerável de tecidos duros e moles complexos que
devem estar em harmonia com a dentição natural.De forma a compensar o acesso
as deficiências e selecionar a modalidade apropriada de reconstrução, o clinico
deve conhecer os critérios anatômicos e de qualidade e quantidade dos tecidos
duros e moles. Procedimentos cirúrgicos corretivos otimizam a Area para um
tamanho, posição, angulação e perfil de emergência adequados do implante.
Os procedimentos restauradores como o uso de restaurações provisórias e a
seleção dos componentes protéticos apropriados, bem como os procedimentos
ortodônticos, melhoram a estabilidade estética dos tecidos moles. Poucos
procedimentos dentais requerem tamanha colaboração entre a equipe, para uma
perfeita colocação e manutenção dos implantes. 0 conceito de uma equipe na
Odontologia com implantes não é somente para diminuir as complicações, mas
também para se expandir os horizontes terapêuticos e estabelecer o sucesso com
previsibilidade.
0 propósito deste trabalho foi revisar a literatura existente sobre aspectos
estéticos envolvidos na construção de próteses implanto-suportadas. 0 trabalho foi
dividido em plano de tratamento, restauração provisória e restauração final, e
otimização da estética.

2 REVISÃO DA LITERATURA
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A Implantodontia teve seu inicio por volta de 1940, quando Formiggini (apud
Hobo; lchida; Garcia,1997)utilizou um implante tipo parafuso, fixado diretamente ao
osso, para substituir um elemento dentário perdido. Com o mesmo objetivo, em
1962, Chercheve (apud Hobo; Ichida; Garcia,1997) utilizou um implante
confeccionado em cromo- cobalto. Buscando obter uma melhor biocompatibilidade e
ausência de corrosão do material implantado, em 1967,Hodosh(apud Hobo; Ichida;
Garcia,1997) utilizou implantes confeccionados em resina acrilica, mas não obteve
os resultados desejados.

Linkow (apud

Hobo; Ichida; Garcia,1997) desenvolveu um implante

laminado, confeccionado em liga de Mani°, que mostrou boas perspectivas, e teve
seu uso muito difundido, principalmente por utilizar um material biologicamente
aceitável pelo organismo. Contudo, avaliações longitudinais obtiveram uma
porcentagem de sucesso para tal implante menor que 50%, em um período acima
de 10 anos, fato que o tornou inviável.

Branemark, Schroeder e Schult (apud Laney, 1999) têm sido reconhecidos
como os precursores do conceito de osseointegração. Esse conceito reconhece a
previsibilidade biológica pela aceitação do organismo, com materiais biocompativeis
de forma análoga ás raizes dos dentes.
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2.1 Plano de tratamento

Segundo Garber (1995) a restauração protética indica o posicionamento do
implante através de um plano de tratamento pré-determinado. A forma final da
restauração é decidida inicialmente, determinando, assim, os procedimentos
subsequentes. A filosofia da restauração, orientando o local do implante, envolve
problemas para o clinico, como compensar a localização do implante, e ainda
proporcionar a estética. Várias soluções mecânicas foram desenvolvidas para essa
compensação. Assim, se o eixo não é axial, os componentes protéticos dos
implantes freqüentemente falham e a estética final não é a ideal. Com a
possibilidade de reconstruir os tecidos moles e duros, o planejamento reverso
viabiliza a possibilidade da restauração protética orientar o posicionamento do
implante. Para o autor, o planejamento da restauração deveria:
a) avaliar o sorriso em sua totalidade, determinando se a linha de sorriso é alta,
média ou baixa, e se o limite gengival da restauração estaria confinado na
zona estética ou no perímetro labial;
b) avaliar os componentes da zona estética, como os dentes remanescentes e
gengiva, para obter harmonia, simetria e continuidade da forma;
c) avaliar a anatomia topográfica local do indivíduo, para determinar se há um
adequado suporte ósseo para posicionar o implante;
d) avaliar o tecido pela sua habilidade de desenvolver um arcabouço para uma
restauração harmônica com o resto do arco. A interface gengival deveria
incluir a papila interdental, a forma de arco da gengiva marginal livre, zona de
gengiva inserida e a proeminência da raiz similar ao dente adjacente natural;
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e) fazer com que as exigências estéticas sejam satisfeitas durante a fixação do
implante, que pode ser colocado utilizando um guia apropriado em uma
posição estética, fonética e funcional pré- determinada;
f)

determinar o melhor momento para a instalação do implante.

Para Jiménez-López et al. (1995) a figura do protesista é fundamental no
momento de selecionar, orientar e oferecer opções ao paciente. Portanto, deveria:
a) realizar um estudo radiográfico cuidadoso (panorâmico e tomografico), para
saber em quais áreas desdentadas poderão ser instalados os implantes;
b) avaliar quais são os dentes remanescentes que irão permanecer na boca ao
efetuar o plano de tratamento;
c) informar ao cirurgião a posição que deseja para os implantes através de um
guia protético, e em conjunto discutir as dificuldades cirúrgicas futuras;
d) selecionar os pilares mais adequados para cada caso, dependendo de sua
posição na arcada, inclinação e relação com os antagonistas;
e) estudar e dirigir a confecção da prótese, procurando harmonia entre estética,
função e higiene, em conjunto com o técnico de laboratório;
f)

revisar periodicamente a oclusão do paciente, suas paraf unções, o sistema

estomatognático (ATM, músculos, entre outros,), bem como os implantes
(surgimento de reabsorções ósseas, bolsas), em colaboração constante com
o periodontista e o higienista.
Segundo os autores, para alcançar um bom resultado estético, a linha de
sorriso, comprimento dos dentes, posição dos implantes, ângulo nasolabial, sulco
nasogeniano e linha média deveriam ser considerados. Estes fatores podem ser
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modificados através do uso dos diferentes pilares transepiteliais e suas técnicas
especificas, bem como com a utilização de gengivas removíveis rígidas.

Grunder (1996) afirmou, que antes do tratamento de um caso complexo de
restaurações implanto-suportadas,

o

potencial de dificuldades deveria ser

reconhecido e avaliado corretamente pelo protesista. A expectativa dos passos do
tratamento, bem como os custos envolvidos, precisam ser bem explanados ao
paciente. Sem experiência suficiente e rotina estabelecida, tais casos envolvem
esforços imensos que não são financeiramente recompensados. Existe a
possibilidade de um tratamento ortodiintico, manuseio dos tecidos moles,
possibilidades

e técnicas protéticas para se obter uma boa estética, Os

procedimentos deveriam ser realizados sem pressa, para um resultado estético
mais previsível. Quanto mais rápido e intenso for o procedimento (colocação dos
implantes pós- extração), maior será o risco de falha estética.

De acordo com Belser; Bernard; Buser (1996) a colocação de implantes
dentais em região anterior 6 um procedimento técnico sensível. Um erro na posição
do implante pode resultar em uma falha estética, mesmo na presença de ótimas
condições pré-operatórias. Portanto,

o diagnóstico

dessas condições é

de

fundamental importância para obter-se a estética em restaurações implantosuportadas. Para uma avaliação, um diagnóstico adequado e um desenvolvimento
sistemático de um plano de tratamento pré-cirúrgico, é indispensável o domínio dos
conhecimentos clínicos das várias modalidades terapêuticas envolvidas.
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Jovanovic (1997) destacou que o tratamento envolvendo implantes orais tem
estabelecido um alto índice de sucesso e longevidade. A perda de dentes conduz à
modificações dos tecidos duros e moles, comprometendo a estética e a fonética
para a reconstrução com implantes. 0 planejamento e execução do tratamento com
implantes têm se tornado mais complexos. Assim, uma avaliação das áreas onde
devem ser executadas cirurgias reconstrutivas prévias ao tratamento, deve ser
realizada.

Garg; Finley; Dorado (1997) salientaram que quando instalamos implantes
unitários na regido anterior, devem ser considerados alguns critérios antes da
colocação dos mesmos, tais como a anatomia deste implante, o tipo do periodonto,
a forma e a posição do dente, e a morfologia radicular. Para se conseguir uma
otimização da estética, a anatomia dos tecidos moles, as dimensões ósseas e a
linha do sorriso também devem ser observadas.

Segundo Hinds (1997) a Implantodontia evoluiu desde o trabalho inicial de
Branemark com próteses para pacientes totalmente edêntulos, até os parcialmente
edêntulos. 0 antigo requisito de obter a osseointegração, a função e longevidade da
prótese implanto-suportada, já não é suficiente. 0 novo padrão requer que a prótese
seja também estética, estabelecendo desta forma uma maior atenção da equipe
odontológica e dos fabricantes de componentes protéticos. Os pacientes são
exigentes e solicitam restaurações estéticas que reproduzam exatamente a dentição
natural. A única forma de satisfazer as exigências do paciente é mediante um
planejamento prévio.

U
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Segundo Francischone et al. (1998) para se conseguir uma estética
satisfatória e otimizar próteses implanto-suportadas, torna-se necessário, não só
conhecer profundamente os componentes do sistema de implantes que

o

profissional irá utilizar, mas também usar a lmplantodontia de forma multidisciplinar.
Interrelacionando os procedimentos cirúrgicos

e protéticos

especialidades clinicas como a periodontia, dentistica, ortodontia

com outras
e cirurgia

ortognática, seria possível atingir resoluções estéticas altamente qualificadas,
reabilitando assim a harmonia do conjunto dental, dento-bucal e dento-facial. A
estética compreende harmonia de conjunto; assim, deve-se considerar todo

o

complexo do sistema estomatognático, para que o terço inferior da face harmonizese com os outros dois terços, e através dessa harmonia de conjunto, tornar nossa
arte imperceptível. Os principais requisitos para obter uma boa estética seriam:
a) planejamento reverso, guia cirúrgico e localização do implante;
b) procedimento cirúrgico direcionado para estética;
C) disponibilidade óssea;
d) manobras cirúrgicas de compensação;
e) direcionamento gengival para estética;
Para se conseguir restabelecer a estética através de próteses unitárias
implanto- suportadas, torna-se imperativa a colocação do implante na localização
ideal. Se a prótese for cimentada, a posição ideal para os dentes anteriores é a
localização do implante no meio do rebordo alveolar, e em dentes posteriores, a
emergência será no centro da face oclusal. Em relação aos dentes anteriores, onde
a estética é critica, mesmo sabendo da posição ideal que o implante deve ocupar no
tecido ósseo, é muito difícil e arriscado que o cirurgião tente sua colocação sem
uma orientação objetiva. 0 planejamento reverso significa planejamento protético e
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estético, feitos em modelos de diagnóstico, previamente, ao procedimento cirúrgico
para colocação do implante. Desta forma, estuda-se o espaço protético, a forma, a
posição e contorno da futura coroa protética, bem como, o posicionamento ideal do
implante. Em seguida, confecciona-se um guia cirúrgico em resina acrílica ou
plástico sobre o modelo de diagnóstico. Esse guia é enviado ao cirurgião, que será
orientado objetivamente por ele na confecção da loja cirúrgica para colocação do
implante, uma vez que esse guia será colocado na boca do paciente e estabilizado
nos dentes vizinhos. Se no momento da cirurgia, não houver disponibilidade óssea
para colocação do implante na posição ideal, manobras de compensação deverão
ser realizadas, para que em outra oportunidade, possa-se colocar o implante.

Seguindo Chiche e Leriche (1998) o carácter estético e funcional das
próteses implanto-suportadas é obtido com o esforço de uma equipe multidisciplinar
composta pelo cirurgião, o protesista e técnico de laboratório. 0 sucesso estético de
um implante está no resultado do esforço desta equipe, a qual, é indispensável o
conhecimento de todas as disciplinas envolvidas. 0 responsável pela equipe deve
ser o protesista, que é responsável pela aparência definitiva da prótese a ser
assentada sobre o implante. Após a avaliação pré-operatória, é o protesista quem
deve definir a morfologia ideal de cada elemento a ser obtido para integrar a prótese
dentro do envolvimento bucal. 0 guia cirúrgico obtido de um enceramento
diagnóstico serve como referência para toda a equipe clinica. No estágio inicial, a
anatomia das secções edêntulas é avaliada clinica e radiograficamente.

As

dimensões verticais e horizontais de cada sitio ósseo são analisadas para que os
implantes sejam selecionados adequadamente e avaliados conforme a quantidade
óssea. No segundo estágio, o cirurgião avalia as condições de colocação de cada
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implante em relação aos elementos de referência presentes no guia cirúrgico, de
maneira a otimizar a posição de acordo com a morfologia da prótese estabelecida no
enceramento diagnóstico, a colocação de cada implante deve ajustar-se a diversos
critérios, precisamente definidos dentro do espaço tridimensional. Obter uma
morfologia adequada é o objetivo de uma restauração estética na regido anterior.
Todos os esforços deveriam ser feitos para se obter uma prótese que tenha as
propriedades intrínsecas proporcionais, (razão correta entre altura e espessura),
bem como as proporções consistentes entre as dentições adjacentes. 0 controle da
morfologia de uma coroa implanto-suportada, deve ter uma atenção especial no
momento da colocação do implante, pois a forma dos tecidos gengivais adjacentes e
a seleção do componente protético adequado devem suportar a restauração final.

Segundo Winston e Donovan (1998) o objetivo de restaurar dente ausente
com restauração implanto- suportada pode ser não apenas obter osseointegração
com um implante e uma restauração biomecanicamente saudável. 0 objetivo deve
ser a restauração estética e funcional do dente ausente. Posicionamento preciso do
implante e manipulação delicada do tecido mole durante a cirurgia permitirá ao
dentista alcançar contornos de tecido mole ao redor do implante com o uso de
restaurações provisórias.
A base para obtenção de uma boa estética na restauração de um dente
anterior com restaurações implanto-suportadas é o planejamento correto do
tratamento. 0 implantodontista, o protesista e o técnico devem entender que um
implante integrado e uma restauração que é biomecanicamente saudável não
necessariamente constitui uma restauração bem sucedida.
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Segundo Naert et al.(1998) um plano de tratamento ótimo seria aquele em
que todas as informações coletadas são revistas pelo protesista e cirurgião.
Baseado nestes achados, é de responsabilidade do protesista providenciar um
plano protético que deve cobrir todas as necessidades do paciente com relação
saúde, função e estética. Seria também necessário indicar onde deveriam ser
colocados os implantes, e a sua real possibilidade. As seguintes informações
deveriam ser avaliadas: modelos de estudo montados em articulador; enceramento
diagnóstico e guia cirúrgico; e estudo radiográfico.

Para Guerreiro et al. (1999) diferentes diagnósticos podem resultar em
diferentes planos de tratamento, especialmente na região ântero-superior. É
essencial que a equipe de trabalho compreenda todas as variáveis envolvidas, para
se evitar complicações e também falhas. Um planejamento pobre tem resultado
freqüentemente insatisfatório, resultando assim, em tratamentos alternativos:
a) componentes angulados (acima de 30 graus);
b) sobrecontorno com porcelana;
C) gengiva removível de silicone;
d) coroas alongadas;
e) relação coroa /raiz muito alta;
f) enxertos ósseos secundários;
g) enxertos de tecido moles secundários;
h) aumento do número de implantes para se acomodar as forças oclusais;
1)mudanças de uma prótese implanto-suportada para a prótese implanto-mucosuportada;
j) remoção e recolocação de implantes.
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Para Sadoun, Legall, Touatti (1999) a seleção e posição ideal do implante
deve ser analisada para propiciar estética aos tecidos moles,sempre levando em
consideração o tipo de sorriso do paciente (alto, médio ou baixo); biotipo do
periodonto adjacente (qualidade

e

quantidade de mucosa queratinizada);

topografia óssea do sitio receptor; previsão de forma, posição e tipo de prótese
(cimentada ou aparafusada); processos cirúrgicos de ganho e manutenção de
volume dos tecidos moles.

Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001) sugeriram que na fase de planejamento
cirúrgico-protético com implantes, o clinico deveria capacitar-se a detectar as
modificações ocorridas nas estruturas do sistema estomatognatico, através de
cuidados especiais ao órgão dental. A reconstrução dos defeitos e a manutenção
das estruturas anatômicas constituem um fator determinante para a obtenção de
próteses funcionais e estéticas. Para esse fim, a posição dentária ótima final
constitui a referência inicial, obtida através de técnicas de enceramento diagnóstico,
confecção de guias (radiográficos, estéticos e cirúrgicos) e recursos de imagem
(radiografias, tomografias). A necessidade de reconstrução das deformidades
ósseas e dos tecidos moles é então determinada pela análise da discrepância entre
a posição dental ótima final e o defeito do rebordo subjacente. Para os autores,
alguns conceitos são importantes:
a) posição dentária ótima final: condição ideal, compatível com estética, fonética e
função. Expressa um posicionamento tridimensional perfeito do dente e dos
tecidos do órgão dental em relação ao processo alveolar e os tecidos moles
oro- faciais;
b) zona do sorriso: está contida no terço inferior da face e é limitada
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superiormente por uma linha imaginária horizontal que passa pela base do nariz;
e inferiormente por outra linha imaginária que passa pela base do queixo;
c) tipo cosmético: análise qualitativa da relação anatômica e funcional das
estruturas estáticas e dinâmicas do sistema estomatognático.
0 sistema estomatognático identifica um conjunto de estruturas bucais,
tendo como característica constante a pa rticipação da mandíbula. Diferentes
tecidos e órgãos fazem parte desse sistema, que podem ser divididos em dois
grupos: estruturas dinâmicas, representadas pela unidade neuro-muscular,
músculos da mastigação, sucção, fonação, deglutição

e

respiração que

caracterizam as suas funções; e estruturas estáticas constituídas pelo órgão
dental, ossos maxilares e mandibulares que estão relacionados entre si pela
articulação crânio- mandibular.
Os autores afirmaram ainda que ao se realizar o plano de tratamento
deveria-se considerar:
a) as expectativas do paciente: o conceito de belo e beleza são determinados por
fatores culturais, geográficos, sociais, psicológicos, genéticos; logo, cada
indivíduo possui uma expectativa única em relação ao trabalho. Para um
indivíduo com alto requerimento estético, estão indicados os procedimentos de
reconstrução das deformidades antes ou durante o tratamento com implantes;
b) segmento do arco a ser tratado: dependendo de sua posição no arco dentário,
os dentes têm determinada importância em relação a função mastigatória,
fonética e estética. A análise possibilita a conclusão de que, no segmento
anterior da arcada e nos pacientes com grandes expectativas estéticas, toda e
qualquer deformidade do rebordo ósseo e dos tecidos moles deve ser
reconstruída antes ou durante o tratamento com implantes. No segmento
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posterior, a reconstrução somente seria necessária se o remanescente ósseo
fosse insuficiente para suportar próteses funcionais. Neste caso, a
reconstrução teria como objetivo o aumento da espessura e altura óssea do
leito receptor do implante;
c) tipo cosmético: o tipo cosmético é influenciado pelo posicionamento da linha do
lábio durante o repouso, fala e sorriso. Existe uma variação individual na
quantidade de exposição dos dentes durante os vários movimentos do lábio;
d) quantidade de osso disponível do sitio receptor do implante: os procedimentos
de reconstrução estão sempre indicados em situações onde a deformidade
óssea do processo alveolar remanescente venha a impedir a instalação de
implantes com comprimentos satisfatórios, a ponto de comprometer as
características biomecânicas da prótese.

2.2 Restauração provisória e restauração final

Para Moscovitch e Saba (1996) existe a necessidade e a previsibilidade de
resultados estéticos com o uso de provisórios, pois permitiriam a avaliação de
variáveis estéticas e dinâmicas que seriam facilmente corrigidas no provisório e
posteriormente transferidas para a coroa definitiva.

Grunder; Spielmann; Gaberthuel (1996)

salientaram que uma prótese

provisória é um importante componente na manutenção dos tecidos moles. Na
clinica, a moldagem para confecção da prótese provisória é feita diretamente do
implante e o componente é selecionado no laboratório.

Para Belser; Bernard; Buser(1996) após a segunda fase cirúrgica, (2
semanas de cicatrização), o contorno dos tecidos moles ainda não está completo.
Uma moldagem, usando um transfer quadrado, permite a confecção de um moldelomestre. Uma restauração provisória, com base e um coping pré-fabricado de titânio
pode ser utilizada para se conseguir a configuração final dos tecidos moles. 0
enceramento é realizado com o objetivo de conseguir uma ótima simetria com os
dentes naturais adjacentes, sem considerar a presença atual dos tecidos moles. 0
técnico de laboratório desenha com lápis uma linha ao longo da borda cervical do
enceramento e esculpe a forma da área periimplantar com brocas e instrumentos
manuais. Esses procedimentos predizem um ótimo perfil de emergência da
restauração, completando o condicionamento da mucosa. A utilização do protocolo
permite uma integração harmoniosa da restauração dos implantes isolados e dos
dentes naturais adjacentes.

Para Yildirim; Hanisch; Spiekermann (1997) a prótese provisória mantém a
integridade funcional do sistema estomatognático, enquanto proporciona uma
melhor estética para o paciente. Em contraste, o sucesso da reconstrução óssea
requer uma estabilidade primária e um período de cicatrização e remodelação sem
estesse. Portanto, a restauração provisória não pode exercer de forma alguma,
qualquer pressão sobre a mucosa durante

o

período de cicatrização.

Conseqüentemente, é mais vantajoso utilizar uma prótese fixa provisória do que
uma removível. A mobilidade causada por uma prótese removível pode transmitir
carga para a área operada, resultando em uma limitação no potencial de
regeneração óssea. As próteses adesivas diretas representam uma alternativa
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viável quando comparadas com próteses removíveis. Devido a ausência de preparo
dentário e o reduzido tempo de manutenção dessa prótese, esse tipo de prótese
com resina pode ser removido antes do segundo estágio cirúrgico sem
complicações.

Para Razzoog et al. (1999) a demanda de pacientes com restaurações
estéticas na regido anterior e posterior da arcada dentária, tem transformado a
cerâmica em um material de opção na escolha das restaurações. As restaurações
totalmente cerâmicas são tão estéticas que podem ser utilizadas sobre implantes,
porque a transmissão de luz é similar ao dente natural. Esta característica faz as
restaurações melhores em valor e translucidez, propriedades visuais que são
fundamentais à estética. As coroas cerâmicas também podem controlar o alto brilho
e excessiva opacidade de forma melhor que as típicas porcelanas unidas ao metal.
Desde a introdução do sistema Ceraone, as restaurações totalmente cerâmicas em
implantes unitários tem obtido ótimos resultados estéticos. 0 coping de Procera
totalmente cerâmico sobre o suporte de Ceraone utilizando a tecnologia CAD/CAM
já tem sido utilizado como outra opção que permite uma restauração totalmente
cerâmica ser utilizada sobre implantes unitários.

De acordo com Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001 ), o procedimento de
tomada de impressão durante a primeira fase cirúrgica, permite que a prótese
provisória seja instalada no segundo estágio cirúrgico. Essa técnica apresenta duas
vantagens: satisfação do paciente por obter uma prótese no segundo estagio
cirúrgico, e possibilidade de uma cicatrização perfeita dos tecidos moles ao redor do
dente, previamente elaborado com perfil de emergência ideal. Com relação
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confecção da prótese provisória, o ideal 6 que esta corresponda a posição dental
desejada determinada na fase de planejamento cirúrgico-protético. No entanto,
como os tecidos moles estão em uma fase final de cicatrização, conformado pelo
perfil do cicatrizador, muitas vezes o contorno cervical dos dentes necessita ser mais
estreito do que o dente natural, fato este que visa facilitar a inserção da prótese
provisória. Se no segundo estágio cirúrgico são utilizados cicatrizadores anatômicos,
esse problema praticamente não existe. Porém, se foram utilizados cicatrizadores
cilíndricos convencionais, é conveniente realizar o estreitamento cervical dos
elementos dentários da prótese provisória. 0 segundo estágio protético,
corresponde à fase de instalação da prótese definitiva e ao período de proservação,
com a finalidade de obter uma prótese definitiva que possa devolver as funções
mastigat6rias, estética e fonética ao paciente por um período longo de tempo. A
prótese definitiva deve ser baseada na provisória, que sofreu sucessivos ajustes
oclusais e recontornos cervicais como também deve ajustar-se perfeitamente ao
perfil de emergência obtido com o condicionamento gengival na fase entre os dois
estágios protéticos. Quando o paciente não aceita intervenções cirúrgicas, é
oportuno descrever os recursos não-cirúrgicos/ protéticos que otimizam a estética
dos tecidos moles. Tais como:modificação da forma do p6ntico; simulação do tecido
mole deficiente com material artificial.
Os autores sugeriram que a seleção do intermediário seja determinada pelos
seguintes fatores:
a) profundidade do sulco peri-implantar. 0 limite abutment coroa deve estar 2mm
-

abaixo da margem gengival livre. Esse limite tem por objetivo posicionar a
porção metálica do implante num nível sub-gengival, possibilitando a obtenção
de uma coroa com perfil de emergência adequado;

ps
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b) tipos de prótese: aparafusada ou cimentada; as próteses cimentadas
favorecem a estética, pois eliminam o inconveniente da presença da via de
acesso do parafuso de ouro, porém prejudicam a reversibilidade da prótese;
C) posição do implante; quando o implante é instalado em posições desfavoráveis,
a utilização de abutment angulado pode favorecer a estética da prótese;
d) o espaço vertical disponível influencia a escolha da altura do abutment,
juntamente com a profundidade do sulco peri-implantar;
e) a plataforma do implante instalado determina o diâmetro do abutment. Quanto
mais próximo for esse diâmetro do dente natural, melhores serão os resultados
estéticos.

Segundo Bodereau Jr. et al. (1997) a coroa aparafusada assegura uma
reversibilidade, não apenas diante da necessidade de mudar o sistema protético,
como também, diante da possibilidade se deparar com algum tipo de lesão
periimplantar que necessite a submersão do implante. Esta coroa é um tipo de
restauração ideal nos casos em que a distância intermaxilar

é

reduzida,

determinando uma dimensão de coroa clinica curta no sentido gengivo-oclusal.
Entretanto, a desvantagem neste tipo de restauração é a impossibilidade de
correção da angulação de emergência do abutment. A alternativa do abutment
rosqueado/ coroa cimentada possui grandes vantagens em relação a estética e a
função, uma vez que a morfologia oclusal não se apresenta modificada. Este tipo de
restauração costuma ser cimentada provisóriamente, para que, em caso de
necessidade, o profissional faça sua remoção corn facilidade.
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Segundo Phillips e Kois (1998) o uso de cicatrizadores de pequeno diâmetro
propiciaria o crecimento máximo dos tecidos moles, inclusive das papilas, entre os
dentes e impalntes, o que facilitaria a criação de um melhor perfil de emergência
para as próteses provisórias e definitivas.

De acordo com Wohrle (1998) existe a possibilidade de extração dentária
com instalação imediata de implante, abutment e provisório com o objetivo de
preservar e minimizar a perda de tecidos moles e duros que ocorre após as
exodontias. Observou ainda, que o provisório deve ser mantido sem carga funcional
durante o período de osseointegração, e que a coroa definitiva somente deveria ser
confeccionada após este período, quando o perfil de emergência já estaria definido.

Para Naert et al.(1998) o objetivo da fase protética seria a construção de
uma prótese passiva com alta rigidez, oclusão

e estética aceitáveis e boas

condições de manutenção bucal. Os requisitos básicos para a prótese provisória
são iguais àqueles da prótese definitiva: assentamento passivo, máxima rigidez,
facilidade de manutenção bucal, e auxiliar na reavaliação do planejamento da
prótese. A mesma 6 confeccionada em resina acrílica e se necessário reforçada.

Segundo Kan e Rungcharassaeng (2000) a fase da prótese definitiva deveria
ser precedida pôr um período de osseointegração de 6 meses, no qual a
restauração provisória deveria ficar completamente sem carga funcional, apenas
mantendo o contorno e o perfil de emergência ideal dos tecidos moles.
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2.3 Otimização da estética

2.3.1 Aspectos protéticos

De acordo com Jaggers et al. (1993) o uso de um implante osseointegrado
para dentes anteriores surge como uma opção de tratamento, mas complicações
com o implante unitário são relatadas; como rotação do abutment, perda do parafuso
de retenção, e resultado estético pobre. 0 uso de vários abutments tem ajudado na
solução de problemas. A seleção do implante é baseada em vários critérios,como:
angulação do implante, contorno do tecido mole, estética, necessidade de
travamento anti-rotacional, acesso ã higiene, reversibilidade da restauração para
manutenção.

lsraelson e Plemons (1993) estudaram técnicas regenerativas e cirurgia
plástica periodontal para restaurar a estética da região anterior da maxila, e optaram
pôr cicatrizadores convencionais quando da segunda fase cirúrgica, os quais
permaneceriam por 6 semanas, até o início da fase restauradora.

Segundo Grunder; Spielmann; Gaberlthuel (1996) diferentes métodos e
técnicas têm sido utilizados para superar as dificuldades na colocação de um
implante isolado na região anterior._Seguindo-se corretamente o protocolo melhorase os resultados estéticos na maioria dos casos.

De acordo com Hurzeler e Weng (1996) quando os implantes são utilizados
para restaurar a dentição em uma região estética, em quatro diferentes tempos os
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tecidos periimplantares podem ser trabalhados: antes da colocação do implante;
simultaneamente à colocação do implante; durante a fase de cicatrização, na
segunda etapa cirúrgica, e durante a fase de manutenção. Não existe uma
indicação única para se trabalhar os tecidos periimplantares, pois os pacientes
apresentam-se para tratamento nas mais diversas fases. E cada caso deve ser
avaliado individualmente, designando um plano de tratamento apropriado. Quanto
mais cedo os tecidos periimplantares forem tratados, maiores serão as
oportunidades de resultados com sucesso. Para os autores, o manuseio dos tecidos
moles estão se tornando a chave para orientar a estética em restaurações sobre
implantes. Falhas como estruturas ósseas insuficientes, discrepância entre a forma
da raiz natural e o desenho do implante, posição/angulação imprópria dos
implantes, contribuem para prejudicar o suporte dos tecidos moles periimplantares.

Belser; Bernard; Buser (1996) salientaram que a obtenção de estética
funcional em restaurações implanto-suportadas para pacientes edêntulos parciais,
pode ser um desafio particular quando os sítios dos implantes estão na região
anterior e em desarmonia com a dentição adjacente. A utilização da regeneração
óssea guiada e o enxerto de tecido conjuntivo podem favorecer o posicionamento
dos implantes, obtendo uma boa restauração estética. Outros aspectos, como a
utilização dos cicatrizadores com perfil de emergência variável, restaurações
provisórias para desenvolvimento do contorno dos tecidos moles periimplantares e a
fabricação de guias para diferentes tipos de restaurações protéticas, também
deveriam ser analisados.
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Jovanovic (1997) destacou que para assegurar um bom resultado estético e
um ótimo perfil de emergência das restaurações com implante, o importante é
manter e também aumentar as dimensões ósseas verticais e horizontais após
extrações. Para simplificar o entendimento da cirurgia reconstrutiva, ela pode ser
dividida em: anterior (segmentos onde as restaurações implanto-suportadas são
esteticamente visiveis);e posterior (onde a conseqüência estética é pouco percebida
no resultado final). Fatores como a alta visibilidade da regido anterior da maxila,
deficiência óssea, horizontal ou vertical, são os desafios mais encontrados.
Restaurações estéticas com implantes dependem de uma base óssea adequada, e
tecidos moles em quantidade e qualidade apropriados. Para o autor, os prérequisitos que seguem têm estabelecido uma boa estética em implantes:
a) adequado volume ósseo ( contorno horizontal e vertical);
b) ótima posição do implante (mesio-distal, apico- coronal, angulação);
c) tecidos moles periimplantares saudáveis e estáveis;
d) contornos estéticos dos tecidos moles;
e) perfil de emergência subgengival natural.

Para Garg; Finley; Dorado (1997) um planejamento na colocação de
implantes isolados é essencial, desde a colocação de determinada formas do dente,
perfil de emergência, localização do parafuso, e dimensões da papila interproximal.
Radiografias pré-operatórias, um exame clinico e guia cirúrgico são necessários
para conseguir uma harmonia da papila interproximal e dos tecidos gengivais. A
posição apical e oclusal dos implantes deveriam também ser considerados, e o
implante deveria ser colocado 3mm abaixo da linha desenhada entre a margem
gengival dos dentes naturais adjacentes. 0 colapso dos tecidos moles podem
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ocorrer com o aumento da profundidade, criando dificuldades com o assentamento,
a moldagem do coping e o resultado final da restauração. A colocação do
componente protético final durante o procedimento de cirurgia do segundo estágio,
pode resultar em exposição da linha metálica de titânio devido a uma recessão ou
modificação na dimensão dos tecidos moles. Um cicatrizador ou um componente
prot6tico temporário de cicatrização da mesma largura que a raiz deveria ser
colocado para assegurar o segundo estágio cirúrgico, levando o tecido mole a
cicatrizar. Isto cria um espaço ideal para a restauração protética, que 6 semelhante
ao contorno do dente perdido, dando uma aparência mais natural através da
gengiva marginal.

Segundo Bichacho e Landsber (1997) a transição estética de um implante de
menor diâmetro para uma restauração protética que lembra o tamanho de um dente
natural, pode apresentar-se como um desafio para a restauração com implantes.
Devido a forma circular do implante e o seu diâmetro menor, teremos dificuldade na
construção da coroa artificial e no sistema de componentes protéticos. Estes,
imitarão a forma natural da coroa, emergindo da gengiva com uma margem menor
que a cabeça do implante assentado. A aparência dos tecidos moles ao redor deste
implante é de maior importância, e várias técnicas têm sido desenvolvidas para se
guiar e otimizar esta topografia:
a) cicatrizadores largos são usados no período de cicatrização para se conseguir
um perfil melhor. Porém, como

o diâmetro

destes cicatrizantes são

padronizados e encontrados somente em poucos tamanhos, não é possível
conseguir um ótimo contorno gengival em todas as circunstâncias;
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b) elétrocirurgia gengival é usada para cortar ou para redesenhar o contorno
gengival. 0 resultado nem sempre é previsível, e podem ocorrer falhas na
presença de gengiva livre resultando em recess6es gengivais;
C) gengivoplastias têm sido sugeridas com a utilização de brocas diamantadas
em alta velocidade para o acerto do perfil da coroa final. Essa curetagem
rotacional pode causar uma recessão desfavorável, especialmente quando o
tecido gengival que recontorna o implante é fino;
d) alterações gengivais induzidas proteticamente são a solução mais comumente
usada. Componentes protéticos têm sido levemente modificados,

e se

necessário, eles podem ser cortados inira-oralmente quando conectados.
Algumas modificações dos componentes protéticos de titanic, pré-fabricados
têm sido sugeridas para proporcionar uma melhor forma.

Para Yildirim; Hanisch; Spiekermann(1997) a obtenção de uma restauração
anterior implanto- suportada que satisfaça o paciente, tanto funcional, quanto
esteticamente, requer uma série de complexos procedimentos restauradores. Nos
anos 70 e inicio dos anos 80, a perda da tábua óssea alveolar logo após a extração
de um dente fazia com que o implante fosse posicionado mais palatalmente de
maneira a se conseguir uma estabilização primária. 0 resultado da crista defeituosa
era compensado pelo desenho da restauração final. Com a introdução dos
princípios de regeneração óssea guiada (ROG), as complicações associadas com o
leito ósseo na colocação dos implantes podem ser evitados. Os enxertos ósseos
viabilizaram proteticamente a colocação direcionada do implante, resultando numa
melhoria estética e funcional da prótese. Os procedimentos para o aumento de
tecido duro,

e técnicas de reconstrução muco-gengival são freqüentemente

requeridas para restaurar-se a arquitetura dos tecidos moles periimplantares.
Entretanto do ponto de vista do paciente, os procedimentos cirúrgicos adicionais
estão associados com um grande desconforto e um período prolongado de
cicatrização dos tecidos. Contudo, o desejável seria simplificar o tratamento pela
redução do número de procedimentos cirúrgicos e a limitação da arquitetura dos
tecidos moles.

Segundo Chiche e Leriche (1998) no estágio inicial, a anatomia das seções
edêntulas deveria ser avaliada clinica e radiograficamente. As dimensões verticais e
horizontais de cada sitio ósseo são analisados para que os implantes sejam
selecionados adequadamente e avaliados conforme a quantidade óssea. No
segundo estagio, o cirurgião avalia as condições da colocação de cada implante em
relação aos elementos de referência presentes no guia cirúrgico. De maneira a
melhorar a conformação com a morfologia da prótese estabelecida no enceramento
diagnóstico, a colocação de cada implante deve adequar-se à diversos critérios
precisamente definidos dentro do espaço tridimensional. Conseguir uma morfologia
ótima é o objetivo da restauração estética na regido anterior. Normalmente
concorda-se que o implante requer uma distância mésio-distal de 7mm entre dois
dentes. Isto corresponde ao diâmetro standart de implante de 4,1mm, (para
implantes do tipo Branemark), mais uma area de folga em torno de 1,5mm para
cada lado. Enquanto o posicionamento mésio-distal de um implante determina o
espaço mínimo requerido para a preservação da papila, o assentamento vestíbulo lingual determina a dimensão da coroa.
Existem três condições clinicas para a colocação de implantes:
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a) se o implante é alinhado axialmente com a coroa protética, a altura da coroa
é a mesma que a do dente a ser colocado;
b) se o implante exibe uma inclinação palatal, a coroa apresenta uma crista
vestibular envolvida que impede as propriedades de higiene na emergência
do implante;
c) se um implante exibe uma inclinação vestibular, o perfil de emergência
deste implante é localizado coronalmente aos dentes adjacentes.
A topografia gengival em volta do implante deve apresentar as mesmas
características do dente contra-lateral natural. Em particular, o colar gengival, deve
estar harmonioso e não sobre estendido verticalmente. A papila interdental também
deve estar presente para prevenir os espaço negros. Finalmente, a gengiva deve
apresentar um volume de convexidade que simule a presença da raiz natural do
dente ausente. A responsabilidade para preservar a papila interdental não

é

somente do cirurgião. A utilização de uma prótese provisória durante período de
cicatrização parece facilitar o desenvolvimento da papila. Quando a gengiva é fina,
os melhores resultados são conseguidos pela utilização de um cicatrizador, por 6
semanas antes da colocação de uma restauração ou coroa provisória.

Para Saadoun e Le Gall (1998) a saúde e a aparência dos tecidos gengivais
são componentes inseparáveis do complexo estético. Quando o tecido gengival é
utilizado como arcabouço de uma restauração, seu papel é ampliado, uma vez que
não existe estética branca sem estética rosa. Se uma restauração afeta a cor, o
formato ou a saúde dos tecidos em volta da coroa pode não ser alcançada. A
manutenção e o desenvolvimento de um complexo estético dos tecidos moles e
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duros torna-se um pré-requisito na terapia com implantes, particularmente quando
ocorre um tratamento em uma zona estética. Essa zona têm sido definida como
uma area envolvida pelo perímetro labial. A relação dos três componentes do
sorriso — a dentição, os lábios e a gengiva — determinam se um sorriso em particular
é atraente.

Segundo o estudo de Barone et al. (1998) uma apreciável espessura e
quantidade da mucosa mastigatória é desejável por razões estéticas ou higiênicas,
especialmente em casos de desdentados parciais. Portanto, o plano de tratamento
com implantes deveria incluir a cirurgia para obtenção de uma quantidade pré
determinada de mucosa mastigatória. Este objetivo pode ser alcançado pela
preservação da mucosa mastigatória existente, a qual é geralmente removida do
topo do implante na cirurgia do segundo estágio, ou pelo aumento da mucosa
mastigatória viável antes ou durante a cirurgia de implante.

Para Andriaenssens et al. (1999) a restauração de um único dente tem se
tornado uma opção viável no tratamento da Odontologia restauradora. Esta
aplicação clinica de um implante individual tornou-se possível com a introdução de
componentes protéticos previamente modificados. Para conseguir a melhor estética
possível, a restauração de um único implante requer uma modificação dos conceitos
originais subgengivais

e supragengivais

dos implantes. Estas modificações,

dependem de alguns fatores críticos, tais como: uma posição ótima do implante, a
reconstrução dos tecidos moles e duros, a osseointegração e a necessidade de
otimizar os resultados estéticos. Em resposta as mudanças dos conceitos do
tratamento, desenvolveram-se diferentes acessos cirúrgicos para a colocação de
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implantes isolados, incluindo a colocação de implantes imediatos após a extração
dos dentes, técnicas de regeneração tecidual guiada, aumento de tecidos moles,
regeneração de tecidos moles e duros ao redor dos implantes com ou sem
utilização de membranas e também a combinação de todas as técnicas acima. A
necessidade cosmética da profissão, tem resultado na criação de uma variedade de
inovações nos componentes para implante. Particularmente, para uma restauração
com implantes unitários, os componentes protéticos têm envolvido estes conceitos.

Para Barone; Clauser; Prato (1999) a terapia de implantes para a
recolocação de dentes isolados são modalidades de tratamento estabelecidos,
mesmo nos casos de ausência congênita de dentes. Essa condição

é

freqüentemente associada com a localização em cristas atróficas, as quais podem
ser corrigidas colocando-se um implante. Nesses casos, os procedimentos de
aumento de crista são baseados na regeneração óssea ou na reconstrução. Por
outro lado, os implantes podem ser localizados corretamente, mas este
posicionamento em cristas defeituosas associados com ausência congênita de
dentes podem causar alguns problemas estéticos. Nesses casos, uma cirurgia
plástica de tecidos moles pode ser suficiente para corrigir os defeitos e obter uma
aparência satisfatória.

3 DISCUSSÃO
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3 DISCUSSÃO
Para Jaggers et al. (1993); Garber (1995), Belser; Bernard; Buser
(1996),Garg; Finley; Dorado (1997), Hinds (1997), Jovanovic (1997), Chiche e
Leriche(1998);Winston e Donovan (1998); Francischone et al. (1998), Saadoun e
Legal! (1998), Naert et al. (1998), Guerreiro et al. (1999),Saadoun; Legall; Touati
(1999); Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001), a utilização de implantes dentais
principalmente em regido anterior é um procedimento de técnica sensitiva, onde um
erro poderá resultar em uma falha estética. lima avaliação pré-operatória, um
diagnóstico apurado e um plano de tratamento pré-cirúrgico, deverá cobrir todas as
necessidades do paciente com relação a saúde, função e estética.

Para Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001 ) e Francischone et al.(1998) na
fase de planejamento cirúrgico-protético com implantes, o clinico deveria capacitarse a detectar as modificações ocorridas nas estruturas do sistema estomatognático,
avaliando não só aspectos biológicos da osseointegração, como também a
localização protética e a estética das próteses implanto-suportadas.

Segundo Jimenez-Lopes et al. (1995), Grunder (1996), Francischone et al.
(1998), Chiche e Leriche(1998); Winston e Donovan (1998); Saadoun e Le Gall
(1998), Guerreiro et al.(1999), poucos procedimentos odontológicos requerem
tamanha colaboração entre as diversas modalidades terapêuticas, como na prótese
sobre implantes, para que haja uma perfeita manutenção e instalação dos implantes.
Entre eles destaca-se o protesista, o cirurgião, o técnico de laboratório, os
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fabricantes, entre outros. 0 responsável pela equipe deve ser o protesista, pela sua
responsabilidade no planejamento e na reconstrução final do caso.

Para Grunder; Spielmann; Gaberthuel (1996), Belser; Bernard; Buser (1996),
Moscovitch

e

Saba (1996);Garg; Finley; Dorado (1997), Yildirim; Hanisch;

Spiekermann (1997), Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001), Naert et al. (1998), uma
prótese provisória é um importante componente na manutenção dos tecidos moles,
e apresenta como requisitos: assentamento passivo, maxima rigidez, facilidade de
higienização e reavaliação do planejamento da prótese. Outro fator que os autores
concordam, é a satisfação do paciente em receber uma prótese já na segunda fase
cirúrgica.

Para Naert et al. (1998) quando se utiliza uma prótese provisória conseguese observar a ausência de mobilidade, confirmada pela ausência de radiolucidez ao
redor do implante; melhorando a saúde dos tecidos moles; permitindo a escolha do
abutment ideal; e permitindo a previsão da estética e fonética. Em contrapartida

Wohrle (1998) mostrou a possibilidade de extração dentária, com instalação
imediata de implante, abutment e provisório corn o objetivo de minimizar a perda
dos tecidos moles e duros.

Para Naert et al. (1998) na prótese definitiva ou final, a moldagem preliminar
é feita uma semana após a conexão com o abutment, com o objetivo de verificar no
modelo, não apenas o local do implante, mas também outras falhas anatômicas. E
Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001 ), comentaram que uma prótese final deve ser
confeccionada com material restaurador definitivo que possa devolver as funções
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mastigatórias, estética e fonética ao paciente por um período longo de tempo. A
prótese definitiva deve ser baseada na provisória.

Para Razzoog et. al (1999), a grande procura por restaurações estéticas,
principalmente na região anterior, tem transformado a cerâmica em material de
opção. Elas são tão estéticas que podem ser usadas em restaurações implantosuportadas, sem perda da qualidade no trabalho final.

Israelson e Plemons (1993);Grunder (1996), Hurzeler e Weng (1996), Belser;
Bernard; Buser (1996), Jovanovic (1997), Garg; Finley; Dorado (1997), Bichacho e
Landsber (1997), Yildirim; Hanisch; Spiekermann (1997), Chiche e Leriche (1998),
Saadoun e Le Gall (1998), Barone et al. (1998), Andriaenssens et al. (1999), Barone;
Clausen Prato (1999), sugeriram procedimentos e técnicas individuais, ou conjuntas,
para atingir o objetivo final de um tratamento com prótese implanto-suportadas, que
além da função, é a otimização da estética.

Considerando a opinião de Belser; Bernard; Buser (1996), Hurseler e Weng
(1996), Jovanovic (1997), Yildirim; Hanisch; Spiekermann (1997),Phillips e Kois
(1998); Chiche e Leriche (1998), Saadoun e Le Gall (1998), Barone et al. (1998),
Andriaenssens et al.(1999), Barone; Clauser; Prato (1999),Kan e Rungcharassaeng
(2000) existem diferentes tempos cirúrgicos viáveis para procedimentos que visem a
otimização da estética: antes, simultaneamente e durante a colocação do implante,
ou na fase de manutenção.
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Para Jovanovic (1997) requisitos como um adequado volume ósseo, ótima
posição do implante, tecidos moles estáveis e saudáveis, e perfil de emergência
subgengival natural, são importantes para uma estética considerável. Bichacho e
Landsber (1997) sugeriram alguns procedimentos para otimizar a estética dos
tecidos moles ao redor do implante, tais como: elétrocirurgia gengival,
gengivoplastias e cicatrização gengival guiada proteticamente, em contrapartida,
para Yildirim; Hanisch; Spiekermann(1997), os procedimentos para aumento de
tecido duro, e técnicas de reconstrução muco-gengival estão associados com um
desconforto e um período prolongado de cicatrização dos tecidos.

4 CONCLUSÃO
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4 CONCLUSÃO

Com base na revisão de literatura apresentada, conclui-se que não restam
dúvidas de que a estética tornou-se, com o passar dos anos, uma exigência
fundamental para o sucesso de um trabalho corn implantes. Se antigamente apenas
a osseointegração era considerada, atualmente existe a necessidade de um
planejamento pré-operatório, onde, através do enceramento diagnóstico e guias
radiograficos, consegue-se obter a posição dentaria ótima final, que servira de
referência para todo o desenvolvimento do trabalho. Com isto, houve a necessidade
da colaboração entre os profissionais envolvidos: protesista, cirurgião e protético.
Através dos dados obtidos no planejamento, analisar-se-6 a necessidade ou
não de procedimentos para otimizar a anatomia dos tecidos moles e duros ao redor
do implante, como enxertos ósseos, uso de prótese provisórias, eletrocirurgias
gengivais e gengivoplastias.
Sempre haverá a necessidade de mais estudos para chegarmos o mais
perto possível da perfeição, quando um paciente busca a substituição dos elementos
dentais faltantes. Por melhor que seja feito urn trabalho, por mais pesquisas e
avanços técnológicos existentes ainda não somos capazes de atingir a perfeição da
natu reza.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

44

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRIAENSSENS, P. et al. Palatal sliding strip flap: soft tissue management to
restore maxillary anterior esthetics at stage 2 surgery: a clinica report. Int.J.Oral
Maxillofac. Implants, Lombard, v.14, n. 1, p. 30-35, Jan./Fev 1999.

BARONE,R.et al. A Protocol for maintaining or incrasing the width of masticatory
mucosa around submerged implants: A 1- year prospective study on 53 patients. Int.
J. Periodontics Restorative Dent., Chicago, v 18, n. 4, p.377-387, Aug. 1998.

BARONE, R.; CLAUSER, C.; PRATO, J. P. Localized soft tissue ridge augmentation
at phase 2 implant surgery: a case report; Int. J. Periodontics Restorative
Dent.,Chicago, v. 19, n. 2, p.141-145. Apr.1999.

BELSER, U. C.;BERNARD,J.P.;BUSER,D. Implant-supported restorations in the
anterior region: prosthetic considerations. Pract. Periodontics Aesthetic. Dent.
New York, v. 8, n. 9, p.875-883,Nov./Dec.1996.

BICHACHO, N.; LANDSBER, C. J. Single. Implant Restorations: Prosthetically
Induced Soft Tissue Topography. Pract. Periodontics Aesthetic. Dent.,New York,
v. 9, n. 7, p. 745-752,Sept.1997.

BODEREAU JR ,E. F.et al. Prótese Fixa e Implante: prática clinica, Sao Paulo Ed.
Santos, 1997.

UPSC

lithitoseca
CGS-U

45

CHICHE, F. A.; LERICHE, M. A. Multidisciplinary Implant Dentistry for Improved
Aesthetics and Function. Pract. Periodontics Aesthetic Dent., New York, v. 10, n.
2, p.177-186,Mar.1998.

FRANCISCHONE, C. E. et. al. Osseointegração e as Próteses Unitárias : como
otimizar a estética, São Paulo: Artes Médicas, 1998. p.80-107.
GARBER, D. A. The esthetic dental implant: letting restoration be the guide. J. Am.
Dent. Assoc.,Chicago, v. 126, p.319-325, Mar.1995.

GARG, A.K.; FINLEY,J.; DORADO; L. S. Single - Tooth Implant — Supported
Restorations in the Anterior Maxilla. Pract. Periodontics Aesthetic Dent.,New
York, v. 9, n. 8, p. 903-910, June.1997.

GRUNDER,

U. Aesthetic Success or Failure in Implant- Supported Anterior

Restorations. Pract. Periodontics Aesthetic Dent.,New York, v. 8, n. 9, p. 830-833,
Nov/Dec.1996.

GRUNDER. U.; SPIELMANN, H. P.; GABERTHOEL, T. Implant- Supported Single
Tooth Replacement in the Aesthetic Region; A Complex Challenge.

Pract.

Periodontics Aesthetic Dent.,New York, v. 8, n. 9, p. 835- 842, Nov/Dec.1996.

GUERREIRO, C.A. et al. Surgical Implant Reposicioning: A Clinical Report. Int. J.
Oral Maxillofac. Implants., Lombard. v. 14, n. 1, p. 48-54,Jan/Feb.1999.

.4 0

HINDS, K.Custon impression coping for na exact registration of the heale tissue in
the esthetic implant restoration.Int. J. Periodontics Restorative Dent.,Chicago
v.17,n.6, p.584-591, Dec.1997.

HOBO, S.;ICHIDA, E.; GARCIA, LOsseointegração e Rabilitacão Oclusal. São
Paulo: Santos Editora, 1997.

HORZELER, M.B. ; WENG, D. Periimplant Tissue Management: Optimal Timing for
an Aeslhetic Result. Pract. Periodontics Aesthetic Dent., New York, v. 8, n. 9, p.
857-869,Nov/dec. 1996.

ISRAELSON, H.;PLEMONS, J. M. Dental impalnts regenerative techniques, and
periodontal plastic surgery to restore maxillary anterior esthetics,

Int.J.Oral

Maxillofac. Implants, Lombard, v. 8, n. 5, p.555-561, 1993.

JAGGERS, A. et al. Abutment selection for anterior single tooth replacement. A
clinical report. J. Prosthet. Dent.,St. Louis, p. 69,133-135, Fev.1993.

JIMENEZ-LÓPEZ,V. et al. Próteses sobre Implantes Oclusão, casos clínicos e
laboratório. São Paulo, Quintessence Books, 1995, p.21-25.

JOVANOVIC, S. A. Bone Rehabilitation to Achieve Optimal Aesthetics.
Periodontics Aesthet. Dent., New York. v. 9, n. I, p.41-52, Jan./ Feb.1997.

Pract.

47

KAN, J. Y. K.; RUNGCHARASSAENG, K., Immediate placement and
provisionalization of maxillary anterior single implants: a surgical and prosthodontic
rationale. Pract. Periodont. Aesthet. Dent., New york, v.12, n. 9, p.817-24, NovDec.2000.

LANEY, W. R. The Century of Osseointegration. Int. J. Oral e Maxillofac. Implants.,
Lombard, v. 14, n. I, p. 9,Jan./Feb.1999.

MOSCOVITCH,M.S.;SABA,S.,

The use of a provisional restoration in implant

dentistry; a clinical report Int. J. Oral Maxi Ilfac. Implants., Lombard, v.2. n.3, p.
395-399, May/ June.1996

NAERT et al. Osseointegração na reabilitação bucal. São Paulo; Quintessence,
1998. p.114-122.

PHILLIPS,K.; KOISJ. C., aesthetic pen-implant site development. The restorative
connection. Dent. Clin. North. America. V.42, n.1, p.57-70, Jan.1998.

RAZZOOG, M. E. et al. AlICeram crowns for single replacement implant abutments,
J. Prosthet. Dent.,St. Louis, v.78, n.3, p.486-488,Nov. 1999.

SAADOUN. A. P.; LE GALL, M. G. Periodontal Implications in Implant Treatment
Planning for Aesthetic Results. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., New York, v.
10, n. 5, p. 655-664, June-July.1998.

48

SAADOUN, A. P.; LEGALL, M.; TOUATTI, B.-Selection and ideal tridimensional
implant position for soft tis sue aesthetics. Pract.Periodontics Aesthet. Dent., New
York, v.11, n. 9, p. 1063-1072, Nov.Dec.1999.

SCARSO FILHO,J.;BARRETO,M.A; TUNES,U.R.;

Planejamento Estético

Cirúrgico e Protético em Implantodontia;.Sdo Paulo Artes Médicas,2001.p.319-

369.

WINSTON W. L C., DONOVAN T.. Use of provisional restorations to enhance softtissue contours for implant restorations. Compendium. Newtawn.v.19, n.5, M
ay 1998.

WOHRLE, P. S. Single-tooth replacement in the aesthetic zone with immediate
provisionalization: fourteen consecutive case reports. Pract. Periodontics Aesthet.
Dent., New York, v.10, n.9, p. 1107-1014, Nov-Dec.1998.

YILDIRIM, M.HANISCH,O. SPIEKERMANN,H.. Simultaneous Hard and Suft Tissue
Augmentation for Implant - Suppotted Single - Tooth Restorations.

Pract.

Periodontics Aesthet. Dent., New York, v. 9, n.9, p. 1023-1031 ,Nov-Dec. 1997.

