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RESUMO

SILVA, Ivan Silva da. 0 limite cervical das restaurações e sua inter-relação proté-

tico-periodontal. 2002. f. monografia (Especialização em Prótese Dentária).
Curso de Especialização em Prótese Dentária, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

Este estudo constitui-se num levantamento de dados acerca da posição final das restaurações protéticas e seu relacionamento com as estruturas circundantes. Por ter-se como
uma regido fundamental durante o processo clinico de preparo protético e diretamente responsável por questões que influenciam no sucesso do trabalho final e sua longevidade, já que
envolve questões de saúde gengival e critérios estéticos, e pelo fato de ser uma regido de confluência que envolve a atuação tanto do protesista quanto do periodontista verificamos uma
certa diversidade de conceitos e propostas. A evolução apresentada por estes trabalhos, ao
longo deste período de observação, é fonte de questionamentos da real validade da colocação
das margens restauradoras sob este tecido gengival. Como um conceito atual da odontologia
restauradora constata-se a tendência de não violabilidade do sulco histológico e a conseqüente manutenção das distâncias biológicas intactas, entretanto, contrastando com estas condições
clinicas desejáveis inicialmente, apresentam-se grande parte dos casos clínicos, cujas necessidades funcionais relacionam-se a uma busca sistemática por valores estéticos. Desta maneira, a missão maior de um protesista de nossos dias baseia-se na adequação dos conhecimentos científicos existentes sobre o assunto, conciliando os anseios estéticos de nossos pacientes e trabalhando cada situação clinica de maneira única, de modo a nab desprezar estas
expectativas e adequando-as, dentro do possível, aos preceitos técnicos reconhecidos como
ideais.

Palavras-chave: limite cervical, restaurações protéticas

ABSTRACT

SILVA, Ivan Silva da. The cervical limit of restorations and its interrelation prosthetic-periodontal. 2002. f. monograph (Specialization in Prosthodontics). Clinical
Specialization in Prosthodontics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis.

This study is an investigation on data about the final prosthetic position restoration
and its relationship with the surrounding structures. Due to the fact that this is a fundamental
area during the making ready clinical process and it is directly responsible for some matters
that influence on the final results and its longevity, once it evolves subjects on gum health
and aesthetic criterion, and due to the fact it is a region of confluence that evolves the operation of both a prosthodontist and a periodontist we notice a diversity of proposals and concepts. The evolution presented by these exertions, during the observation period, induce us to
question the real validity of the placement of the restoring margins beneath the gum tissues.
As a present concept of restoring odontology, we verify the non-violation tendency of the
histologic grooves and the consequent preservation of the biological distances unimpaired,
however, in contrast with these clinical conditions initially desired, we have a good part of the
clinical cases, of which functional needs are related to a systematic search for aesthetic values. Thus, the biggest mission of a prosthodontist nowadays is based on being suitable to the
scientific knowledge available on the subject, adjusting the aesthetic desires of the patients
and working on each clinical situation as it were unique, so that he/she does not disregard those expectancies, and moreover, making the necessary adaptations to the technical precepts we
have as the ideal ones.

Key words: cervical limit, prosthetic restorations.
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1 INTRODUÇÃO

A porção corono-radicular da unidade dental em condições saudáveis caracterizase por uma relação de equilíbrio com as estruturas que se relaciona intimamente. Toda restauração protética deve respeitar este conceito e numa inter-relação harmoniosa e funcional

com todas as partes constituintes que direta ou indiretamente venham a ser influenciadas nesta recuperação de função e, por vezes, estética; restabelecendo primeiramente as condições
biológicas e funcionais com todos os componentes do sistema estomatognatico, inserindo-

se neste contexto, as relações com o tecido periodontal de proteção e sustentação.

E de conhecimento, que a melhor prótese fixa não é capaz de propiciar um ambiente livre de placa. A evolução tecnológica e os avanços em procedimentos clínicos disto decorrentes ainda não são satisfatórios, por maiores que sejam os cuidados clínicos e laboratoriais buscando resultado final semelhante Ls relações dento-periodontais originais de nossos
pacientes.

Todo tratamento restaurador-protético

requer, se necessário, procedimentos que

propiciem um meio ambiente saudável em sua fase inicial, instituídos por terapia periodontal adequada. Durante e, principalmente, após a conclusão do trabalho, culminando com a
instalação do mesmo , é imperioso a correta orientação do paciente As dificuldades inerentes

e adicionais, que agregam-se com o uso dos mesmos, corn atenção especial à pacientes com
perda de inserção prévia ao tratamento, onde a educação continuada e a proservação do caso
se faz relevante. 0 sucesso de uma prótese fixa não é medido somente no ato da cimentação,
e sim ao longo do tempo, por estar integrada e em harmonia com a estética, tecidos pulpares, tecidos periodontais, músculos e articulações témporo-mandibulares (MEZZOMO et
al.,1997).

Esta relação protético-periodontal e, mais especificamente, a localização das margens destas restaurações pertinentes a unidade dental em questão e tecidos gengivais e de inserção justapostos, por ter-se como uma regido básica de atuação do protesista onde os procedimentos de preparos protéticos, moldagens e a própria adaptação
rerá, constituem-se no intuito principal deste estudo.

final do trabalho ocor-

2 REVISÃO DA LITERATURA
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REVISÃO DA LITERATURA

Os primeiros registros à cerca de relações protético-periodontais mostraram inicialmente preocupação com a prevenção de cárie, através do conceito de extensão preventiva
localizando margens de restaurações subsulcularmente, pois admitia-se um sulcogengivodentdrio estéril.

Orban e Kohler (1955) (apud TRISTÃO e MATSON, 1986) foram os primeiros
a realizar estudos histométricos com a fmalidade de estabelecer a profimdidade do sulco fisiológico.

Gargiullo et al. (1961) (apud TRISTÃO e MATSON, 1986) observaram constância de valores numéricos na extensão das estruturas periodontais e estabeleceram a existência de relações proporcionalmente definidas entre as estruturas periodontais localizadas coronariamente 6. crista óssea. Concluíram que realmente existe uma correlação nas dimensões
estudadas, sendo que, em média, a profundidade de sulco gengival é de 0,69mm. a extensão
da aderência epitelial é de 0,97mm e a inserção do conjuntivo é de 1,07mm.
Cohen (1962) (apud TRISTÃO e MATSON, 1986), numa discussão sobre proteção
dos tecidos periodontais durante os procedimentos de dentistica restauradora, adotou o termo

espaço biológico, para se referir à distância compreendida entre o topo da crista óssea alveolar
e a porção mais coronária da aderência epitelial.

Karlsen (1970) fixou restaurações sub e supragengivais em cães e macacos para
estudar os efeitos dessas nos tecidos gengivais. Inflamação gengival foi um achado constante em restaurações subgengivais contrastando com a resposta favorável para os casos supragengivais. Outrossim, as condições gengivais podem ser vistas estando corretamente relacionadas com a adaptação marginal, particularmente em restaurações em contato com tecidos
moles.

Para Lang; Kiel; Anderholden (1971) a associação entre restaurações com excesso marginal e destruição periodontal tem sido relatada por muitos anos, entretanto , os mecanismos pelos quais as restaurações em excesso interagem na patogenia da doença periodon-
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tal permanecem desconhecidos. Geralmente é aceito que restaurações em excesso contribuem para a promoção do processo de doença em virtude de sua capacidade de reter placa dental. Em um estudo com nove estudantes de odontologia coin dentes livres de cárie e gengiva clinicamente sadia (Índice Gengival(IG)<0,1), foram colocadas cinco onlays de ouro com
lnun de excesso marginal em molares da mandíbula por 19 a 27 semanas. Eles foram substituídos em um desenho transversal por cinco onlays semelhantes com margens clinicamente perfeitas que serviram como controle. Cinco onlays de ouro foram colocados em ordem
inversa nos pacientes restantes. Previamente e nas 2 a 3 semanas pós-inserção, amostras mic:robiológicas subgengivais foram obtidas por inserção de uma ponta de papel fina estéril por
30s no sulco subjacente à restauração. A flora cultivável predominante foi determinada usando técnicas de cultura anaeróbia continuas. Seguindo a colocação de restaurações com excesso marginal, a flora bacteriana foi detectada como assemelhada ao meio de periodontite
crônica. Aumento na proporção de bactérias anaeróbias gram-negativas e bacteroides foram
observados. Seguindo às restaurações com margens clinicamente perfeitas, a micro flora característica de saúde gengival ou gengivite inicial foi observada. As modificações na microflora subgengival foram óbvias quer nas restaurações com margens em excesso que foram
instaladas no primeiro período do experimento ou seguindo o cruzamento. Clinicamente, indices gengivais aumentados foram detectados nas superflcies onde margens em excesso foram
colocadas.

Sterr e Becker (1980) (apud TRISTA- 0 e MATSON, 1986) citaram a importância
da manutenção do espaço biológico na restauração de dentes fraturados ou com cárie, em nível da crista óssea alveolar. Comentaram que a restauração da estrutura dentária sem levar
em conta o espaço biológico, poderá produzir um prejuízo periodontal, onde não haverá inserção das fibras gengivais supra-alveolares, trazendo como conseqüências inflamação periodontal, reabsorção óssea e aprofundamento de sulco gengival.

Silness (1980) (apud TRISTA0 e MATSON, 1986) demonstrou que a condição
periodontal em torno de dentes restaurados subgengivalmente não apresentam diferenças
significantes, quando se compara os indices periodontais de pacientes instruidos para higiene
bucal. A observação clinica revelou que a manutenção da saúde periodontal em torno de den-

12

tes com restaurações subgengivais torna-se dificil , porque as restaurações na zona de junção
dento-gengival não são acessíveis para limpeza.

Heithersay e Moule (1982) (apud TRISTA0 e MATSON, 1986) sugerem a extensão das margens das restaurações subgengivalmente ou a flibricação de coroas com núcleo

de ombro metálico para preencher a falta de estrutura dentária de fraturas localizadas em nível da gengiva inserida.

Presença de inflamação e ocorrência de migração apical do epitélio juncional foram

constatadas por Dragoo e Willians (1982) (apud TRISTA0 E MATSON, 1986) como conseqüência da colocação subgengival das restaurações.

Reinhardt e Bower ( 1982) (apud TRISTÃO e MATSON, 1986) salientaram a
colocação subgengival das margens das restaurações como fator etiológico de inflamação
gengival, sendo que, nos casos de cárie interproximal subgengival, onde seria inevitável a
colocação de margens subgengivais, torna-se necessário o aumento de coroa clinica para

permitir a distribuição normal das estruturas gengivais supra-ósseas.
Brunetti et al. (1983) afirmaram que em função de todos os fatores adversos,
inerentes aos materiais odontológicos e suas técnicas, quando nossos limites de término são
em nível ou supragengivais, são mais controláveis e de fácil higienização e sem que se tenha
alterado o melhor relacionamento dente-gengiva numa área critica, que é a intimidade do sulco gengival. Como conduta clinica, propuseram que em dentes anteriores, nas faces vestibulares os preparos devem terminar, quando houver exigência estética, subgengivalmente. Em

dentes posteriores, sempre que possível, em nível ou supragengivalmente em todas as areas,
bem como as faces palatinas e linguais dos dentes anteriores.
Dello Russo (1984) (apud TRISTÃO e MATSON, 1986) concluiu que as margens
de restaurações colocadas subgengivalmente comprometem a saúde periodontal da area, sendo que a colocação ideal das margens seria supragengival.
Gustavsen e Silness (1985) relacionaram margens de restaurações como promotores de acúmulo de placa e causa de reações gengivais quando colocadas subgengivalmente.
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Numa investigação, cuja amostra consistiu de 416 indivíduos registrados entre 1967 a 1968
e outra de 1982 a 1983 na escola de Odontologia de Bergen, 2057 superficies proximais fo-

ram examinadas. A avaliação marginal foi classificada como: excesso, insuficiente e satisfatória. Na amostra de coroa simples de 1967 a 1968 os bordos em excesso foram registrados
em 66%; insuficiente em 8%; satisfatório em 26%, em média. Na amostra de coroas simples

de 1982 a 1983 excessos marginais foram registrados em 36%; insuficiente em 5% e satisfatório em 59%. Na amostra de margens retentoras de próteses de 1967 a 1968, na média, foi

avaliado 60% em excesso; 10% insuficiente e 30% de adaptação satisfatória. Na amostra
de retentores de próteses, de 1982 a 1983, margens em excesso foram encontradas em 33%;
bordo insuficiente em 4% e satisfatório em 63%.
Tarnow et al. (1985) realizaram um trabalho experimental onde 13 dentes foram extraídos em bloco de dois pacientes. Suas condições periodontais vestibulares estavam
essencialmente dentro de limites clinico normais. Coroas temporárias cobrindo o bisel foram
colocadas abaixo da base do sulco gengiva! de 1 a 8 semanas anteriores As extrações. Com
as exodontias, todos os blocos foram descalcificados, as coroas temporárias dissolvidas e preparados para exames histológicos usando corte buco-lingual em secções em série. Dados histológicos revelaram formação de uma nova unidade de inserção gengival supracristal, dentro

de 1 semana após a colocação das coroas. A formação de uma nova unidade gengival consistiu em recessão gengival com a migração apical e lateral do epitélio juncional para o nível

do remanescente das fibras inseridas no cemento. Com a recessão gengival e migração do
epitélio juncional ocorreram reabsorções de porções da crista do rebordo vestibular.

Contu-

do, fibras periodontais ancoradas opostas ao osso reabsorvido não foram lesadas. Antes, a
inserção fibrilar final surgiu para interdigitar com fibras do corium da gengiva vestibular nesta
posição, formando desse modo uma inserção cristal localizada mais apicalmente.

A res-

posta pode ser um mecanismo de reforma da unidade de inserção gengival neste local, seguindo um mecanismo de injúria mecânica e também cirúrgica, nesta posição, e freqüentemente completada dentro de 2 semanas após o traumatismo.

Erpenstein (1986) citou que as inter-relações entre a situação periodontal de um paciente e as aplicações protéticas deveriam ser vistas em especial desde o aspecto da higiene

bucal. Criando e mantendo um alto padrão de higiene bucal é como se consegue o objetivo,
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que caracteriza a cooperação entre o periodontista e o protesista. As normas para o protesista

durante o tratamento inicial são: a) remoção e reembasamento de restaurações provisórias
que não possibilitem uma boa higiene, b) reembasamento temporário de dentes com prognóstico duvidoso; c) planejamento protético temporário junto com o periodontista. Na fase de
tratamento periodontal-cirúrgico, a criação de novas inserções deveriam acompanhar correções morfológicas; neste momento é essencial a higiene bucal de pacientes com aparelhos
protéticos. O protesista tem por orientação o conselho do periodontista em que correções são
necessárias e aonde. Estes procedimentos primeiramente são correções gengivais nos dentes

pilares e secundariamente correções mucosas nos bordos alveolares desdentados. Concluindo o tratamento periodontal o protesista deverá ater-se a três problemas: a) a indicação
para o tratamento protético; b) a decisão entre pontes fixas e próteses parciais removíveis;

c) as zonas com problemas periodontais que se apresentam com coroas e pontes. As indicações para o tratamento protético podem ser mais restritivos seguindo recentes achados da fun-

gib oral com arcadas dentais encurtadas. Quando se decide entre próteses fixas e próteses
parciais removíveis, o aspecto da higiene bucal é decisivo. DA-se preferência, quando possí-

vel, a trabalhos fixos. Esta pode ser aumentada com: próteses cantilevers; pontes unidas entre si com um movimento distal do pré-molar e pontes unidas entre si por hemi-secção de um

molar com danos periodontais. Com coroas e próteses, os aspectos de higiene bucal são determinados pelos seguintes pontos: a) a posição da margem coronária; b) o contorno da coroa na área marginal; c) o contorno da superficie do pântico.

Os aspectos ótimos da higiene

bucal vão ser criados pela boa coordenação entre o periodontista e o protesista, sendo que o
prognóstico na fase de manutenção, em função deste trabalho conjunto, são melhorados consideravelmente.

Milner (1986) verificou as condições periodontais e a composição da placa subgengival de 47 dentes coronados, 22 destes com margens coronárias ao nível gengival e 25

com localização supragengival, em cinco pacientes com pontes fixas extensas que foram examinados 1 ano após tratamento protético. Os pacientes também estavam sendo tratados para
doença periodontal e retornando para sessões de profilaxia a cada 2 ou 3 meses. Dados clíni-

cos indicaram pequena inflamação nos tecidos gengivais de dentes coronados com margens
na gengiva, enquanto nos dentes com localização das margens coronárias supragengival, os
tecidos gengivais mostraram menores ou ausência de sinais clínicos de inflamação. No geral,
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a composição da placa subgengival foi semelhante a flora regularmente achada e associada
com condições de saúde.

Tristdo e Matson (1986) afirmaram que embora alguns autores discordem da colocação subgengival das margens das restaurações protéticas, ocorrem situações em que se faz
necessário a extensão das margens dentro do sulco gengival. 0 fator estético, sensibilidade
radicular, retenção mecânica, restaurações já existentes, cárie e abrasão cervical são considerados indicações para a extensão subgengival.

Carnevale; Febo; Fuzzi (1989) descreveram um estudo em que condições periodontais e gengivais de dentes naturais e coronados foram avaliadas. 0 tempo decorrido entre a
terapia ativa e a avaliação clinica foi: a) de 1 a 3 anos para 270 dentes; b) de 3 a 5 anos para
168 dentes; c) de 6 a 9 anos para 72 dentes. Noventa por cento dos pacientes foram reavaliados e profilaxias executadas com 3 meses, 85% retornaram a cada 6 meses e 2% mensalmente. Índice de Placa (IP) e Índice Gengival (IG) foram avaliados em quatro locais diferentes
por dente e profundidade de sulco em seis locais por dente, sendo a mais alta leitura usada para análise estatística. Os resultados mostraram que não houveram diferenças entre IP e IG de
dentes naturais e coronados e as condições gengivais de dentes coronados eram satisfatórias,
independentemente da posição das margens coronárias encontrarem-se subgengival, na margem gengival ou supragengival.

Carvalho (1989) propôs a divisão do dente a ser preparado proteticamente em duas
regiões distintas: região oclusal e regido periodontal. No preparo da regido periodontal tere-

mos de levar em conta: a localização da margem gengival, a sua terminação, visando a obtenção de uma melhor justeza cervical e a espessura do desgaste para o estabelecimento de contornos adequados. Nesta região critica estes três requisitos do preparo devem ser cuidadosamente analisados para não criarmos condições cujo meio ambiente facilite a retenção de placa bacteriana.
Segundo Porter e Murray (1991) se a terapêutica periodontal foi realizada e a gengiva retraiu, os preparos devem terminar na junção esmalte-cemento. Mesmo que o tecido
gengival não tenha apresentado retração, a margem do preparo deve estar longe do tecido mo-
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le. As margens do preparo não são normalmente colocadas na altura do topo da margem gengiva], independentemente do quanto precisas sejam as margens da restauração. Microscopicamente, a margem é irregular e um excelente nicho de retenção de bactérias. Visto que a
margem gengival retém placa com facilidade, este é um local de caries recorrentes. Se a cárie não ocorrer, a placa causa doença periodontal nesta Area critica que não recebe auto-limpeza. Por outro lado, as margens das restaurações não deveriam ser levadas subgengivalmente penetrando no tecido conjuntivo, mas levadas intra-sulcularmente sem violar o espaço biológico. 0 rompimento da aderência epitelial causa a sua migração apical e o aprofundamento
do sulco formando uma bolsa.

Ramfjord e Ash (1991) descreveram que a irritação subgengival associada à restaurações pode ser devido a: a) produtos tóxicos liberados pelos materiais restauradores; b) um
aumento do potencial de retenção de placa nas restaurações; c) imperfeições na junção entre
as restaurações e os dentes. Imperfeições mecânicas, margens de cemento e variações de expansão térmica entre a restauração e os dentes são fontes inevitáveis de retenção bacteriana
e irritação gengival das margens subgengivais. A margem de uma restauração deve idealmente ser colocada supragengivalmente sobre o esmalte, isto permite ótimo acabamento das restaurações. É muito mais dificil conseguir bom acabamento de uma margem contatando

o ce-

mento, mesmo estando localizado supragengivalmente.
Freilich et al. (1992) estudaram a resposta periodontal para Próteses Fixas Posteriores (PFP) retidas com diferentes configurações e localizações de margens. Uma Area proximal posterior restaurada com Prótese Fixa clinicamente aceitável e uma Area não restaurada
foram examinadas em 60 casos. Foram realizadas avaliações de retentores de PFP e a resposta periodontal destes a curto e longo prazos. 0 exame periodontal incluiu a avaliação de profundidade e sangramento à sondagem e determinação do índice de placa e índice de valores
gengivais. A análise estatística mostrou os trabalhos clinicamente aceitáveis, os quais tinham
desvios detectáveis para um retentor ideal/configuração dental, e não estavam associados ao
aumento de profundidade ou sangramento na sondagem quando comparado a um dente igual
não restaurado em ambos exames. As Areas retentoras subgengivais não foram associadas
com aumento de profundidade de sulco quando comparadas a retentores supragengivais. Estes achados sugerem que uma exposição a longo prazo às variações de localização e configuração das margens de uma PPF, dentro de uma aceitação clinica, mas menor que os parâmetros ideais, não estão associadas com a destruição dos tecidos periodontais de sustentação.
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Crespi e Grossi (1993) afirmaram que em relação a linha de término de preparos
protéticos alguns fatores devem ser considerados: os remanescentes de estrutura dentária,

o

comprimento e o paralelismo dos pilares, a provável torção da Prótese Fixa e as necessidades
estéticas do paciente. A linha de término em degrau com 50 0 foi selecionada para uso neste
trabalho, pois estudos demonstraram que este tipo de preparo deu bons resultados e uma adaptação marginal precisa, sem mostrar o colar metálico. 0 preparo em degrau com 50° é relativamente fácil de executar, sempre resultando em margem clara, prevenindo grandes perdas

dentárias, realizando uma adaptação marginal precisa sem colar metálico visível, e pode
ser preparado ao redor de todas as faces do dente. Isto permite espaço suficiente para a restauração metálo- cerâmica na face vestibular e espaço suficiente para adaptação do colar metálico nas superficies interproximais dos dentes mandibulares anteriores, sem prejuízo do espaço sulcular biológico. A colocação de margens de restauração 1mm subgengivalmente está
recomendada para evitar sensibilidade e cárie radiculares, e para satisfazer as necessidades estéticas do paciente. Devem ser vistos, todavia, dois aspectos de importância em linhas finais
de preparo e margens protéticas: a adaptação marginal da coroa deve ser precisa,

e a mar-

gem restauradora deve seguir a direção do perfil anatômico da coroa clinica.
Valderhaug; Ellingsen; Jolcstad (1993) realizaram um estudo longitudinal, estendido por um período de 15 anos, conduzido em um grupo de 102 pacientes que receberam próteses feitas por estudantes-formandos da Faculdade Dentai, Universidade de Oslo, de 1967
a 1968 e incluiu 343 dentes pilares e remanescentes dentários da mesma arcada que receberam restaurações, 525 no total, servindo de controle. A higiene, condições periodontais, profundidade de sulco, cáries em dentes coronados, localização das margens coronárias e mudanças no nível do osso alveolar foram relatadas no estudo. Durante os primeiros 10 anos os
pacientes receberam higiene bucal profilática a cada 6 meses. A média de idade dos pacientes que estavam começando o estudo era de 48 anos. Do grupo original de 102 pacientes,
88 compareceram para exames clínicos durante 5 anos, 71 depois de 10 anos e 55 após 15 anos. A soma de placa não foi diferente entre dentes coronados e dentes controle durante o

período de observação, enquanto os valores de IG 2 e 3 foram mais freqüentes em dentes coronados do que em dentes controle durante este período. Isto foi principalmente observado
quando as margens coronárias foram localizadas subgengivalmente. Um pequeno aumento
na média em profundidade de sulco foram relatados em dentes coronados, enquanto a mé-
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dia de profundidade de sulco para os dentes controle permaneceu nos mesmos níveis durante
os 15 anos. Lesões cariosas foram relatadas em 3,3% das superficies dos dentes pilares nos
cinco primeiros anos, em 10% até o décimo ano e em 12% nos 15 anos de avaliação. Diferenças estatística em perda óssea não puderam ser detectadas entre dentes controle e dentes
coronados.

Para Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto (1997) os materiais empregados em prótese, tais como: metais, resinas e cerâmicas são biocompativeis com pequenas e insignificantes variáveis, e não representam riscos de serem pré-disponenies de doença periodontal, quando altamente polidos. A textura rugosa é que favorece a retenção da placa. Restaurações subgengivais são dificeis de serem bem acabadas e bordos rugosos e microporosidades podem
ocorrer por falha de fundição e acabamento laboratorial, favorecendo, quando subgengivais,
o acúmulo de placa e dificultando o controle da mesma. Não fosse a solução de continuidade
da linha de junção que facilita o acúmulo de placa, uma restauração protética de superfície altamente polida com completo vedamento cervical, o epitélio juncional poderia se aderir a superficie, criando um selamento frente aos meios bucais, comportando-se da mesma maneira
que a superfície do dente. Por isso, nada é mais saudável que a superfície de esmalte em
contato com os tecidos gengivais. A influência das restaurações subgengivais na doença periodontal pode ser evidenciada pela velocidade de progressão apical e cobertura de toda superficie do material restaurador pela placa. Em poucos meses após executada a restauração isto acontece, ao passo que a mesma extensão apical sobre uma superfície lisa de dente levaria
de 10 a 30 anos.

Mcguire (1997) preconizou que o primeiro requisito para urna localização apropriada da margem gengival de uma coroa ou outra restauração próxima a gengiva é um sulco
g;engival saudável, contra-indicando preparo final do dente e moldagem em sessão única, pois
não haverá tempo para a cicatrização da gengiva, e a localização da margem da restauração
em relação ao sulco gengival cicatrizado pode somente ser estimada. Enfatizou que as restaurações dentárias devem ser mantidas longe da gengiva sempre que possivel , do contrario o
nível no qual a margem deveria ser colocada é de maxima importância, aconselhando a manter as restaurações na metade coronaria do sulco gengival, permitindo melhor acesso à margem para a realização da higiene bucal e facilidades de exposição para o refinamento da margem durante o preparo cavitario e moldagem.
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Bottino e Brunetti (1998) salientaram como regra básica em intervenções de Prótese e Dentistica relacionadas a Periodontia, a colocação de margens de restaurações afastadas
da margem gengival livre, sendo a cárie prevenida por outros meios, atualmente pela restrição ao açúcar, aplicação de fluor e controle de placa (higienização), e não pela introdução das
margens cervicais para dentro do sulco gengival. Quando da impossibilidade de colocação de
margens supragengivais em função de imperativos estéticos, substituição de restaurações subgengivais, caries, abrasões e erosões cervicais e precedendo ao estabelecimento de margens
subgengivais definitivas dos preparos e restaurações, deve ser obtida a saúde e estabilidade
dos tecidos periodontais, sem adentrar o epitélio juncional e muito menos a inserção conjuntiva. Assim, na maioria dos casos, o limite cervical dos preparos localiza-se entre 0,5 e
0,75mm, no máximo até 1,0mm, dentro do sulco gengival saudável medido a partir da margem gengival livre. Outro aspecto a ser considerado diz respeito a obtenção de superficies altamente lisas e polidas dos materiais restauradores que entram em contato com os tecidos
g,engivais. Não importando o tipo de material, se porcelana, resina, metal, entre outros, e sim
a textura superficial, menos pela irritação mecânica direta sobre a gengiva, porém, muito mais
pela capacidade de retenção de placa bacteriana, a qual exerce sua ação lesiva sobre o perioclonto.
Martignoni e Schlinenberger (1998) afirmaram que o epitélio juncional apresenta-se aderido as paredes do dente pela lamina de aderência, constituindo-se este, o local onde
deveremos terminar as prótese. Sob uso de estereomicrosc6pio verificaram que a sondagem
periodontal fina (0,4mm) provoca um deslocamento variável em profundidade (aproximada-

O tempo que a gengiva leva para
voltar a sua posição original após deformação é de 3 a 5min e para retornar a forma original
mente 3mm) sem qualquer lesão ou sensação ao paciente.

(arredondada e sem nenhuma deformação) leva de 10 a 15min. Quando houverem múltiplas
deformações, sendo o período de recuperação muito mais longo, o tempo de recuperação total dos tecidos é em torno de 12h. Enfatizaram a importância da forma e da inclinação anatômica da coroa do dente e a possibilidade de impacção alimentar, se os contornos horizontal

e vertical da coroa clinica não forem exatos. 0 terço cervical da coroa clinica é também referido como terço da anatomia emergente ou perfil de emergência do dente. Por razões
práticas é feita a distinção entre coroa clinica e coroa anatômica. A coroa clinica termina na
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margem gengiva!, de modo que a anatômica inclui a parte da coroa que é coberta pela aderência epitelial e estende-se até a junção amelo-cementaria.

A diferença entre ambas está re-

presentada pela junção dentogengival.

Bowley; Payne; Stockhill (1998) descreveram quatro categorias de linha de término
para restaurações de próteses fixas relacionadas a margem gengival e a inserção epitelial.
gerenciamento de cada categoria para perspectivas protéticas e periodontal também são discutidas.

A Categoria I mostra a margem ideal supragengival defendida pela literatura da pe-

riodontologia.

Esta restauração produz menos gengivite ou perda de inserção nas fases de fa-

bricação e pós-operatório ao paciente. A Categoria II ocorre quando a linha de término da
restauração esta de 1 a 2mm para a margem gengival, com a margem da coroa de 1 a 2nun
coronal a inserção epitelial. A linha de término desta categoria pode resultar numa extensão

do preparo para obtenção de uma forma de retenção/resistência aumentada, ou exigências em
função de restaurações de amálgama ou cáries preexistentes. Na Categoria III a linha de
término se encontra a mais de 2mm da margem gengival e menos de 1mm da inserção epitelial. A preparação da linha de término no sulco é geralmente muito difícil, porque injúrias ao
tecido epitelial adjacente podem ocorrer pelos instrumentos rotatórios. A preparação e a impressão se tornam extremamente difíceis quando a linha de término do preparo se encontra a
1mm da base do sulco e, nestas circunstancias, os autores recomendaram o aumento de coroa clinica. A Categoria IV pode ser entendida quando a linha de término esta compreendida na inserção epitelial.

Este caso requer intervenção cirúrgica periodontal para permitir os

.3mm de distancia entre a linha de término e o osso. Técnicas periodontais conservadoras são
desaconselhadas, como o aumento de coroa clinica, pois não permitirão a adequada reprodução da linha de término da coroa nos procedimentos de impressão.

3 DISCUSSÃO

3 DISCUSSÃO

Nos trabalhos e estudos pesquisados verifica-se uma grande incerteza quanto a
procedimentos padrões a serem realizados, quando estamos diante da questão clinica e prática
das áreas de terminações dos preparos protéticos, sob o ponto de vista de suas localizações.

0 limite cervical dos preparos cavitários e das restaurações é um ponto critico, pois

segundo Bottino e Brunetti (1998) posiciona o encontro de quatro linhas imaginárias, representadas pelas características terminais do preparo, pelo contorno da restauração, pelas estruturas dentárias e estruturas periodontais da região.

Estudos experimentais em animais de Karlsen (1970) demonstraram que a junção entre dente e restauração é a zona critica preferida, pois notáveis reações e depósitos de

placa freqüentemente ocorrem adjacente a esta região. Como as reações na gengiva humana
são similares àquelas presentes em cães e macacos, estas descobertas deveriam ser consideradas quando coroas e restaurações são preparadas.

Estudos de Gustavsen e Silness (1985) salientam a capacidade retentiva de placa
bacteriana de margens restauradoras subgengivais e como conseqüência desta extensão, a
contribuição para instalação da doença periodontal, confirmados também por Lang; Kiel; Anderholden (1971); Dragoo e Williams(1982) (apud TRISTA0 e MATSON, 1986); Porter e

Murray (1991); Valderhaug; Ellingsen; Jokstad (1993); Bottino e Brunetti (1998).

Segundo

Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto (1997), a dificuldade inicial neste tipo de extensão das

margens é a perfeita adaptação entre restauração e dente, ou seja, a existência de um espaço
que será ocupado por um agente cimentante, trazendo suas próprias limitações, entre elas, a
porosidade e solubilidade nos fluidos bucais. Esta fenda pode variar de 20 a no máximo 30 1.1
e, com a dissolução do cimento, caberiam nada menos do que 40 bactérias, cujo diâmetro médio é de 0,5 IA, perfiladas lado a lado formando a placa bacteriano, e com capacidade de desencadear o processo carioso ou periodontal.

Além de situações clinicas de imperativo estético onde se faz necessário a omissão
da linha de junção, ocorrem casos que se faz necessário a extensão subgengival das margens
das restaurações protéticas.

Segundo Tristão e Matson (1986); Bottino e Brunetti (1986);
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Mezzomo; Oppermann; Chapinotto (1997) a presença de fraturas e sensibilidade radicular,

necessidades de aumento de retenção mecânica, substituições de restaurações já existentes,
presença de caries e abrasões cervicais são considerados indicações para extensão subgengi-

val. Entretanto, Crespi e Grossi(1993) defendem que alguns fatores devem ser considerados
referentes a localização da linha de término de preparos protéticos, entre estes: os remanescentes da estrutura dentária, o comprimento e o paralelismo dos pilares e a provável torção da
prótese fixa. Neste caso, a colocação das margens da restauração lmm subgengival está recomendada para evitar sensibilidade e caries radiculares e para satisfazer as necessidades estéticas do paciente.

As margens de uma coroa, quando levadas subgengivalmente, deveriam estar localizadas na base do sulco gengival, que é o nível alcançado por uma sonda fina sem pressão
exagerada e não perfurante no sulco gengival. As fibras gengivais poderão então manter a

gengiva unida ao redor do dente e a margem da restauração, conforme preconizam Porter e
Murray (1991).
Estudos clínicos realizados por Milner (1986); Valderhaug; Ellingsen; Jokstad
(1993) afirmaram que margens coronárias localizadas em sulcos gengivais podem estar associadas com um aumento de freqüência ou grau de danos aos tecidos periodontais. A elevação

da média de escore IG observadas, enquanto as margens coronárias foram localizadas subgengivalmente, foram principalmente observadas após um ano, provavelmente devido as propriedades de retenção de placa por areas de superficies rugosas trazidas para o sulco gengival
quando da cimentação das coroas. Entretanto, Carnevale; Febo; Fuzzi (1989) verificaram em

estudo retrospectico, avaliando IP e IG em dentes naturais e coronados, que não houveram
diferenças nos mesmos e as condições gengivais dos dentes coronados foram boas, independentemente da posição das margens coronárias.

Restaurações subgengivais são dificeis de serem bem acabadas e bordos rugosos e
microporosidades podem ocorrer por falhas de fundição e acabamento laboratorial, favorecendo o acúmulo de placa e dificultando o controle da mesma. Para Mezzomo; Oppermann;
Chiapinotto (1997) a inflamação gengival, a presença de placa e a formação de bolsas periodontais estão constantemente presentes nas restaurações subgengivais. A intensidade desta
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relação é mais manifestada na medida da extensão subgengival das restaurações, ao passo que
as margens supragengivais não interferem na saúde periodontal, entretanto, estudos realizados por Freilich et al. (1992) mostraram que margens retentoras de PPF levemente sobreestendidas ou subestendidas horizontalmente não foram associadas com aumento nas medidas
de sangramento gengival ou profundidade de sulco. Estas configurações, longe do ideal, não
causaram qualquer tipo de prejuízo irreversível, durante o período de observação (6 meses a
5 anos). Os efeitos adversos verificados por sobreextenções verticais no sulco gengival verificadas a curto prazo, são cancelados por longos períodos de presença de placa, provavelmente como resultado de recessão gengival e diminuição da inflamação, freqüentemente associada com raspagem e aumento da higiene oral. Este estudo também demonstrou que a inserção das margens de urna coroa apical A. crista gengival, não provou ter efeito adverso na
periodontia, quando comparado as margens retentoras de um trabalho protético de qualidade similar situado coronalmente a crista gengival.

Em contrapartida Lang; Kiel; Anderholden (1971), também analisando restaurações com sobrecontomo subgengivais, verificaram mudanças na composição da microflora subgengival estando esta assemelhada a uma periodontite crônica. Clinicamente, indices
gengivais aumentados e sangramento a sondagem leve foram verificados, todavia não verificaram perda de inserção em algumas superficies. Mudanças na microflora subgengival após
a colocação de restaurações com excessos marginais documentam um mecanismo potencial
para iniciação da doença periodontal associada com fatores iatrogênicos.

Os materiais restauradores mais comuns (amalgama, porcelana, resina fotopolimerizável e compósitos) não liberam irritantes teciduais se forem esterilizados e implantados sob
condições assépticas. Os cimentos de fosfato de zinco e silicatos são altamente irritantes, e as
restaurações acrilicas estendidas subgengivalmente podem absorver toxinas bacterianas e causar irritação, embora o material em si não seja irritante quando totalmente polimerizado. Segundo Ramfjord e Ash (1991) os tecidos gengivais adjacentes as restaurações de resinas compostas estendidas subgengivalmente desenvolvem gengivite, mesmo na presença de boa higiene bucal.

Estudos clínicos e histológicos de Karlsen (1970) indicaram uma resposta mais
favorável do ouro comparado as restaurações de amálgama, e urna irritação mais severa
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dos silicatos ou plásticos subgengivais do que ambas as outras ligas. Pode haver uma diferença nos potenciais de retenção de placa relacionados a. diferenças químicas dos materiais e a
composição bacteriana da placa pode ser influenciada pelo material. Parece ocorrer maior acúmulo de placa sobre o ouro do que sobre a superflcie dentária sob condições similares, conforme citaram Rarnfjord e Ash (1991); Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto (1997), embora a
resposta gengival permaneça a mesma se a restauração não se estender subgengivalmente. As
restaurações que foram estendidas subgengivalmente mostraram mais inflamação do que
aquelas restaurações terminando na margem gengival, embora as contagens de placa tenham
sido as mesmas em ambos os casos, esta inflamação indica um efeito adverso mesmo sobre margens gengivais bem adaptadas. Já Crespi e Grossi (1993) sustentar= o conceito
de precisão da adaptação marginal, afirmando que a margem coronária colocada subgengivalmente não é prejudicial para os tecidos periodontais, se o conceito de precisão de adaptação
de margem gengival coronária é seguido.

Para Porter e Murray (1991); Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto (1997) as restaurações não devem ser levadas subgengivalmente penetrando no tecido conjuntivo, mas levadas ao espaço intra-sulcular sem violar o espaço biológico, pois o rompimento da aderência
epitelial causa a sua migração apical e o aprofundamento do sulco formando uma bolsa.

Segundo Porter e Murray (1991); Ramfjord e Ash (1991) as margens do preparo
não deveriam ser normalmente colocadas ao nível do topo da margem gengival, independentemente de quanto precisas sejam as margens da restauração, pois estudos demonstraram que
margens coronárias colocadas na margem gengival livre reagem menos favoravelmente do
que as margens colocadas supragengivalmente. Entretanto, Crespi e Grossi (1993), relatam que em pacientes satisfatoriamente tratados por doença periodontal e participando de
programas de manutenção, términos coronários também podem ser colocadas na margem
gengival sem comprometer a saúde periodontal.

0 risco de irritações marginais é reduzido frente a restaurações que terminam coronariamente à margem gengival conforme Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto(1997). Sempre que possível, deve-se dar preferência as restaurações, pinos retentores e coroas três quartos devem ser utilizados como restaurações individuais, por promoverem menores perdas
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de tecido dental e conseqüente relacionamento original com estruturas periodontais circundantes. Mcguire (1997) sugere que na possibilidade de escolha e, a alta incidência de caries
não se constituindo em problema adicional, o terço gengival não deveria ser envolvido na
restauração, entretanto, Tristdo e Matson (1986) afirmaram que a posição que está colocada

a margem da restauração não interfere com o grau de inflamação gengival. Assim, o nível
de inflamação é o mesmo em dentes íntegros ou restaurados, sub ou supragengivalmente, no
mesmo paciente.

Sob ponto de vista periodontal e visando uma maior facilidade no controle da placa
bacteriana, as margens de uma restauração protética não devem ser colocadas em contato com

a gengiva. A escovação convencional permite um controle até 0,5mm subgengival, enquanto
que a escova interdental pode atingir até 2,5mm, descrevem Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto(1997). Pacientes motivados, devidamente instruidos e com uma seleção adequada do

instrumento de limpeza, dada a grande diversidade dos mesmos, eventualmente

profundida-

des maiores podem ser controladas.

Outro fator a ser considerado na decisão da posição limite da linha final dos preparos restauradores dizem respeito as atitudes clinicas relativas aos procedimentos de moldagem
que necessitam de manobras especificas de afastamento gengival, quando na presença de preparos protéticos subgengivais.

Para Mezzomo; Oppennann:, Chiapinotto (1997) independen-

temente da técnica empregada, o afastamento visa deslocar os tecidos gengivais lateral e apicalmente à linha de terminação do preparo, provocando um aprofundamento do sulco.

Nes-

sas circunstâncias, há o risco de rompimento das fibras da inserção conjuntiva e, à partir de
então, gerar lesões irreversíveis como a doença periodontal e recessão gengival, dada as caracteristicas de imprevisibilidade de resposta do periodo:nto de proteção frente à minima
agressão. Matignoni e Schõnenberger (1998), à este respeito, citam a necessidade da escolha

da técnica de afastamento gengival para cada situação clinica, pois o trauma produzido por
uma boa moldagem é recuperável, porém esta cicatrização não sera adequada com a colocação de uma restauração realizada em modelo de trabalho inadequado. Portanto, para estes

autores, um décimo de milímetro a mais ou a menos no sulco não é de fundamental importância; o que é importante é a precisão do ajuste coronirio, a qualidade da superficie de material da coroa e, acima de tudo, a realização mecânica de um correto contorno.
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Para Erpenstein (1986) no caso das margens coronárias terem sido colocadas subgengivalmente, os procedimentos deveriam ser baseados nos princípios de que num curio
espaço de tempo os danos causados para a gengiva, com o objetivo de ganhar um ótimo acesso para a impressão, são preferíveis à um longo tempo de injurias por uma término coronário
deficiente.

A terapia periodontal, o preparo final do dente e a moldagem não devem ser realizados numa única sessão, pois não haverá tempo para a cicatrização da gengiva, e a localização da margem da restauração em relação ao sulco gengival cicatrizado pode somente ser estimada; Mcguire (1997) cita que todos os sinais clínicos de inflamação gengival devem ser
solucionados antes da restauração final ser iniciada, pois a recessão da gengiva durante a sua
resolução pode resultar numa margem gengival posicionada mais apicalmente. É fimdamental para minimizar o risco de trauma aos tecidos gengivais durante o preparo e moldagem, determinar um bom relacionamento entre as margens das restaurações e a gengiva, o estabeleciinento de um sulco gengival fisiológico e tecidos gengivais resilientes e saudáveis, previamente as restaurações protéticas. Para Ramfjord e Ash (1991) durante a seleção de procedimentos cirúrgicos, nunca se usam técnicas ressectivas na parte anterior da boca, sendo que
a cirurgia a retalho modificada de Widman permite menor recessão gengival do que a eliminação cirúrgica da bolsa. Em casos de cirurgia periodontal extensa, pode transcorrer de 2 a
3 meses ou mais, antes de se desenvolver o novo relacionamento de adaptação entre tecidos
gengivais e os dentes com respeito à posição das margens gengivais livres e as papilas interdentárias. As margens das restaurações que forem posicionadas subgengivalmente, em relação a tecidos gengivais inflamados ou bolsas periodontais, tem a tendência de se tornarem
expostos, e a capacidade estética após a cicatrização fica sujeita a recessão gengival. Tecnicamente, é muito mais fácil a execução de preparos precisos e obtenção de moldagens acuradas, quando a gengiva for saudável, do que se ela for hemorrágica e inflamada. Sob o ponto
de vista periodontal, a saúde do periodonto deve ser restabelecida antes de qualquer procedimento restaurador como citam Erpenstein (1986); Mezzomo; Oppermann; Chiapinotto (1997)
e Bottino e Brunetti (1998).

Em odontologia restauradora o dentista e o técnico dental esforçam-se para replicar a forma anatômica e a parte natural perdida pela coroa clinica. Para Crespi e Grossi
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(1993) o técnico deve desenhar as margens coronárias muito precisamente, seguindo a direção e o contorno radicular de todas as superficies. Desta maneira, as coroas cerâmicas pode-

rão ser totalmente integradas com a anatomia radicular, como um dente natural, prevenindo
sobrecontomos e subcontomos horizontais ou verticais deletérios para um perfil de saúde biológica da margem gengival e algumas fraturas entre a raiz e margens da coroa. Martignoni e
Sch6nenberger (1998) têm mostrado que uma linha de término tirada tangencialmente à jun-

ção esmalte-cemento, freqüentemente continua como uma extensão coronária da raiz. Esta
linha, referida como eixo zero, continua apicalmente na porção radicular e permite uma
margem ideal do perfil de emergência da porção cervical da coroa protética.

Karlsen (1970) avaliando restaurações sub e supragengivais em animais verificou
histológicamente que na gengiva de dentes controle que tinham sido classificados como clinicamente saudáveis, células inflamatórias estavam regularrnente presentes na porção marginal. Coroas estendidas mais profundamente nas bolsas e aquelas com imperfeições marginais,
estavam associadas com condições inflamatórias mais severas. Martignoni e Schônenberger
(1998) enfatizam a precisão do ajuste coronário, a qualidade da textura do material restaurador e, acima de tudo, a realização mecânica de um correto contorno das estruturas reabilitadoras. Para Erpenstein (1986) espaços interdentais bem abertos, evitando-se o sobrecontorno na área marginal, constitui-se em requisito essencial para a tolerância periodontal de
coroas e pontes.

Embora as deficiências da linha de junção cervical sugiram terminações supragengivais, na prática diária, grande parte dos trabalhos protéticos necessitam ser colocados subgengivalmente. Nestes casos, é imperioso o respeito as dimensões fisiológicas do periodonto de proteção. Segundo Mezzomo; Oppermarm; Chiapinotto (1997) um exame dos seus
componentes mostra que a crista alveolar é coberta pelo complexo de fibras supra-alveolares. Este complexo se insere no cemento pelas fibras de Sharpey, ocupando pouco mais de
lmm oclusal à crista alveolar. 0 epitélio juncional ocupa o espaço seguinte até o fundo do
sulco histológico, com dimensões próximas de lnun. Finalmente, o sulco histológico, cuja
parede mole é revestida por um epitélio estratificado, não ceratinizado, com dimensões de
0,69 mm. A distância compreendida entre a base do sulco e a crista alveolar, constitui o que
se denomina de espaço biológico, necessário para que os tecidos possam se arranjar histo-
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lógica e morfológicamente em condições fisiológicas, conforme citaram Tristão e Matson
(1986). Isso evidencia a necessidade da existência em torno de 3mm de estrutura dental

sadia coronariamente à crista alveolar, em qualquer preparo protético, enfatizam Bowley;
Payne; Stockhill(1998). Já para Mcguire(1997), esta constante fisiológica requerida em torno
de todos os dentes na boca, oscila em torno de 2mm.

4 CONCLUSÕES

31

4 CONCLUSÕES

Em conformidade com a literatura citada e relacionando as linhas de terminação
das restaurações protéticas as margens gengivais, conclui-se que:
)

Antes do inicio de qualquer preparo protético se faz relevante a adequação das

condições periodontais com intuito de conseguir-se condições clinicas ideais de atuação e
previsibilidade nos trabalhos restauradores com relação as margens gengivais.

2) Sempre que possível devemos executar preparos protéticos cujas margens coronárias terminem em nível supragengival, deixando integro o relacionamento original denteestruturas periodontais circundantes. Deste modo as manobras clinicas como visualização, acabamento do preparo e procedimentos de moldagem estarão clinicamente facilitadas.

3) Quando da impossibilidade do preparo supragengival como um todo, é recomendável o preparo das superficies diretamente relacionadas a estética do sorriso na condição
subgengival, englobando faces vestibulares e metade próximo-vestibulares dos dentes em
questão.

4) Face as necessidades de preparos subgengivais deve-se ter atenção especial
com respeito aos limites a serem trabalhados. Deve-se ater ao principio que cada face. de cada dente, tem potencial pata medidas de profundidade de sulco diferentes, cuja extensão ma-

xima a ser explorado pelas margens restauradoras é sua base, condição para manutenção do
selamento hermético destas estruturas que dependem essencialmente da integridade do periodonto de proteção.

5)

0 melhor preparo protético, moldagem e fundição não é capaz de propiciar

uma restauração com qualidades semelhantes as estruturas naturais do dente, no entanto, o
contorno adequado, adaptação do trabalho a estrutura remanescente, o polimento final e o

perfil de emergência mostram importância superior no âmbito da reabilitação.

32

6) Independentemente da extensão das margens restauradoras, supra -gengiva!, ao

nível da margem ou subgengival, é de importância fundamental a criação e manutenção de
um alto padrão de higiene bucal.
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