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RESUMO

Este trabalho baseou-se em uma revisão de literatura, que mostrou os princípios básicos para que
tenhamos uma relação harmoniosa entre tecidos dentários, materiais restauradores, e tecidos
periodontais, e alguns procedimentos cirúrgicos e outras alternativas de fácil viabilização em
consultório são comentados.Na Odontologia atual, o clinico que tem um conhecimento a mais do
que somente sua especialidade, com certeza obterá resultados muito melhores em termos de
saúde para o paciente. No caso da Dentistica Restauradora, em muitos casos, para se obter um
bom resultado, faz-se necessário o tratamento prévio dos tecidos periodontais, seja por motivos
biológicos, estéticos, ou ambos. 0 reverso também é verdadeiro, ou seja, uma Dentistica
Restauradora de baixa qualidade, causa danos aos tecidos periodontais.

Palavras-chave: periodonto; aumento de coroa clinica
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Especialização em Dentistica,2002.42fMonografia-Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis.

BSTRACT
This research work was founded on a literature review, showing us those basic
principles to offer us as harmonious relationship between dental tissues, restorative materials and
periodontal tissues, and also comments are made on a few surgical procedures and easy to
perform alternatives in the office. In Odontology in our days, the clinician who has knowledge
beyound his /her own speciality will certainly attain much better results concerning patient's
health. As it regards Restorative Dentistry, to obtain good results, in many cases, previous
treatment of periodontal tissues becomes necessary for biological reasons and/or esthetic ones.
The opposite is also true, that is, a poorly performed Restorative Dentistry will damage the
periodontal tissues.

Key-words: periodontium; crown lengthening
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1 INTRODUÇÃ O

Os procedimentos restauradores tem repercussão na saúde dos tecidos periodontais,
seja pela qualidade do material utilizado, sua adaptação marginal, sua extensão em direção ao
sulco gengiva!, ou sua anatomia no que diz respeito a oclusão que idealmente não deve sofrer

interferências, e ao formato das restaurações , que devem seguir um padrão correto de
contorno, forma dos espaços para ameias e localização dos contatos interproximais.
Atualmente o mundo está priorizando a estética, que pode ser melhorada com
procedimentos cirúrgicos como a gengivectomia/gengivoplastia, que quando tem sua

indicação bem diagnosticada é de fácil execução e fornece resultados muito agradáveis.
Mas sob a analise de um clinico consciente, deve-se sempre priorizar a saúde dos
tecidos periodontais, diante de situações clinicas que possam ser pré-disponentes à doença
periodontal, como caries subgengivais, fraturas dentais, perfurações radiculares e preparos

protéticos que invadam as distâncias biológicas.
Em primeiro lugar, deve-se ter o conhecimento dos princípios básicos para que se
tenha uma relação Dentistica-Periodontia saudável. A anatomia dos tecidos periodontais,
principalmente da unidade dentogengival deve estar bem esclarecida, para que se possa fazer
um diagnóstico correto no caso em que estas estruturas apresentam-se injuriadas.
O diagnóstico de uma invasão do espaço biológico deve estar embasado em dados
clínicos, como profundidade de sondagem, presença de inflamação tecidual, e dados
complementares como radiografias interproximais e periapicais pela técnica do paralelismo.
Assim que uma invasão do espaço biológico é diagnosticada, o clinico deve
ponderar qual é o melhor método para recuperar esta distância, com o objetivo de expor uma
extensão correta de estrutura dental superior 6. crista óssea alveolar, necessária para que a
unidade dentogengival possa se aderir.
Os

métodos cirúrgicos

de aumento de coroa clinica através da

osteotomia/osteoplastia, são os mais utilizados, tendo uma pequena variação na técnica entre a
região anterior e posterior, visando a preservação da estética.
Em alguns casos, porém, esta cirurgia está contra-indicada, principalmente para
casos unitários na região anterior, onde uma osteotomia pode prejudicar a estética, expondo
raizes e abrindo os espaços das ameias interproximais. O tracionamento dental é a melhor

g

alternativa para estas situações, e pode ou não ter que ser associado a um procedimento
cirúrgico posterior.
0 objetivo deste trabalho, foi através de uma revisão de literatura expor o ponto de

vista dos autores, que na sua maioria concordam em seguir os princípios básicos da relação
Dentistica-Periodontia, havendo uma pequena variação de utilização de métodos de

tratamento, mas todos com o mesmo objetivo, que é o de preservar a saúde dos tecidos
periodontais frente aos tratamentos restauradores.
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2 REVISÃO DA LITERATURA'
2.1 Bases ideais para a relação Periodontia-Dentistica
Com o objetivo de avaliar as dimensões da região do sulco gengival, Gargiulio;
Wentz; Orban (1961) fizeram um estudo histológico da região dentogengival.

Os

pesquisadores usaram microscópios para examinar 287 dentes de 39 mandíbulas humanas que

foram obtidas durante autópsia, num total de 325 superficies mensuradas, sendo que todos os
espécimes eram livres de patologia e preencheram os pré-requisitos de clinicamente normais.
Foram realizadas medidas em seis Areas: profundidade do sulco gengival, extensão do epitélio
juncional, ponto mais apical do epitélio juncional em relação à junção cemento esmalte,

distância da base do sulco à junção cemento esmalte, distâncias da junção cemento esmalte ao
osso alveolar e distância do ponto mais apical do epitélio juncional ao osso alveolar (inserção
conjuntiva). As medidas foram relatadas em milímetros, e houve uma subdivisão conforme a
idade dos pacientes, o que permitiu uma comparação entre as diferentes fase de erupção
passiva que ocorre entre os 19 e 50 anos de idade. 0 epitélio juncional foi a medida que mais
sofreu variação nas diferentes fases, sendo encontradas para o mesmo medidas que variaram
de 0,08mm a 3,72mm. Fazendo-se uma média dos valores obtidos, encontraram as seguintes
medidas padrão para as estruturas da unidade dentogengival: sulco gengival - 0,69mm,
epitélio juncional - 0,97mm e inserção conjuntiva - 1,07mm. A somatória das três estruturas
fornece valores médios de 2,73mm

Em estudo de Lang et al. (1983) a confecção de restaurações subgengivais com
excessos marginais, resultaram em inflamação dos tecidos periodontais, com mudanças da
microflora, que é a mesma encontrada em pacientes com periodontite crônica. Neste estudo,

foi observado que estas restaurações mudam o balanço ecológico na bolsa periodontal, com
aumento na proporção de anaeróbios Gram-negativos, inflamação e perda de inserção
periodontal. Os autores sugeriram que o mecanismo para o aumento da doença periodontal em
restaurações com excessos marginais é a facilidade de retenção de placa bacteriana nestes

sítios.

1Baseado na NBR 10520:2001 da ABNT
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Sivers e Johnson (1985) afirmaram que muitas vezes, a presença de situações
clinicas desfavoráveis não contribuem para que possamos manter os procedimentos
restauradores A uma distância correta dos tecidos periodontais, resultando em preparos muito
subgengivais, os quais podem interferir na coexistência paci fi ca entre estes tecidos e as
restaurações.

Reeves (1991) afirmou que o epitélio juncional e a inserção conjuntiva formam um
"selamento biológico" ao redor do colo do dente, que age como uma barreira, ajudando a
prevenir a migração de microorganismos e seus produtos para dentro do tecido conjuntivo
gengival subjacente, que é suportado pelo osso alveolar.

Tristã'o (1992) (apud FLORES; TRAMONTINA,1996) realizou um estudo
histométrico das estruturas da unidade dentogengival em humanos. Para tal, foram utilizados
dentes considerados sadios, que foram extraídos em bloco (dente e estrutura anatômica), por
motivo de indicação protética. Foram 648 medições em 24 dentes, as quais apresentaram 216
resultados médios, de cêrca de 2,75 mm de distância entre a margem gengival e o topo da
crista óssea.
Burnett et al. (1994) afirmaram que a extensão marginal de coroas que invadem o
espaço biológico levam A perda de inserção. Esta perda pode levar A formação de bolsa, que
leva a. redução do suporte periodontal e compromete a longo tempo o prognóstico do
tratamento restaurador e da dentição. Periodontos com tecido delgado são menos tolerantes
invasão sulcular e mais propensos à retração gengival por trauma
No mesmo ano, Jansson et al. (1994) realizaram um estudo comparativo, onde foi
avaliada a influência de restaurações proximais com excesso marginal no aumento da
profundidade de sulco gengival e perda de inserção radiográfica. Os pacientes foram
classificados segundo o controle de placa que faziam, e foi concluído que para pacientes com
baixo índice de placa, houve pequena perda de inserção , e nos pacientes com alto índice de
placa, o efeito das restaurações com excesso foi uma sondagem sulcular 0,67mm maior do
que no grupo controle.
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0 mais recente estudo sobre as medidas do espaço biológico é de Vacek et al.
(1994) que examinaram as dimensões da unidade dentogengival em mandíbulas de 10
cadáveres humanos congeladas para evitar deformações inerentes ao processo histológico.
Foram examinadas 171 superficies dentárias, e as medidas obtidas foram em média de
1,34mm para o sulco gengival; 1,14mm para o epitélio juncional e 0,77mm para a inserção
conjuntiva. Houve uma variação das medidas conforme a idade dos pacientes, demonstrando
que em pacientes mais jovens o sulco gengival é menos profundo, a aderência epitelial é
maior, e a crista óssea esta localizada numa porção mais coronal. Desta forma confirmaram a
necessidade de haver uma faixa de 2 a 3mm de superficie dentária sadia, coronal à crista
óssea, para inserção destas estruturas anatômicas. A violação desse espaço pode resultar em
inflamação progressiva destas estruturas, ocorrendo reabsorção do osso alveolar como
tentativa de restabelecer o espaço correspondente as três estruturas anatômicas referidas. 0
ideal é que a margem cervical das restaurações se localize supragengivalmente, mas se isto
não for possível, o máximo de 0,5 mm de invasão no sulco gengival é aceitável.

Carranza e Newmann (1996) citaram estudo em que 80% das coroas estudadas
estavam maiores que do que o dente que estavam substituindo, sendo que este sobrecontomo
geralmente ocorre no terço gengival da coroa, onde a higiene fica dificultada, e a gengiva
toma-se inflamada.

Rosenberg et al. (1996) ressaltaram a importância do perfil de emergência dos
procedimentos restauradores. Perfil de emergência é o ângulo formado entre o longo eixo do
dente, e uma tangente desenhada no contorno coronário do dente conforme ele emerge do
sulco gengival. Em uma situação saudável normal, o ideal é que o perfil de emergência seja
vertical ou mínimo, ou seja, evitar os sobrecontomos, que acumulam mais placa e dificultam a
higiene pelo paciente.
Segundo Flõres e Tramontina (1996) quando o clinico se depara com uma relação de
proximidade muito grande entre a restauração a ser realizada, e os tecidos de suporte dentário, ou
seja, tecido gengival e ósseo, é de grande valia que se conheça a anatomia desta area, e as
implicações que uma invasão da mesma pode provocar. 0 entendimento biológico dos tecidos que
circundam o dente é de fundamental importância para que se mantenha a saúde oral do paciente.
0 sulco gengival é um espaço virtual entre a gengiva marginal e o esmalte, formado de um lado
pela superfície dentária, e do outro é revestido por epitélio sulcular. Na sua base, inicia o epitélio
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juncional, e entre este e a crista óssea encontra-se um feixe de fibras colágenas inseridas no
cemento denominada de inserção conjuntiva. Essas tits estruturas anatômicas juntas , sulco
gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva, ocupam um espaço para se aderir ao dente,
denominada de "espaço biológico". Os autores concluíram que na interface dente/restauração
sempre haverá uma fenda microscópica que varia de 20 a 80 micrômetros de largura, como o
máximo aceitável. Esta fenda favorece a formação de nichos de retenção de placa bacteriana.
desajuste destas margens restauradoras interferem na saúde periodontal, ou por permitir retenção
de placa, ou por mudar sua composição. A saúde periodontal depende da confecção de
restaurações perfeitamente adaptadas e acabadas, especialmente as subgengivais, e da manutenção
do limite cervical tão distante quanto possível do osso alveolar, mantendo uma faixa de 3inin de
superficie dentária superior A crista óssea alveolar.
No ano seguinte, Smukler e Chaibi (1997) afirmaram que há três requisitos básicos
para margens restauradoras biologicamente aceitáveis: deveriam se adaptar o mais
precisamente possível para minimizar a largura do cimento; deveriam ser aptas a dissipar as
forças oclusais a elas transmitidas e, sempre que possível deveriam localizar-se onde possam
ser vistas e limpas pelo paciente. 0 sucesso do tratamento dentário é governado por cinco
princípios básicos: preservação da estrutura dental, criação de forma de retenção e resistência,
longevidade estrutural da restauração, obtenção da integridade marginal, e preservação do
periodonto .
Para Goldman et al. (1997), o sulco gengival, o COL (concavidade) e os tecidos
moles interproximais em relação as areas de contato dos dentes são locais habituais para o
acúmulo das microbiota patogênica que causa a doença periodontal . Os procedimentos
restauradores devem permitir uma formação sulcular sem ulcerações, com correto contorno
interproximal, que permita uma fácil higienizaçâo pelo paciente. Os contornos interproximais
das coroas são geralmente pianos ou côncavos, o que proporciona um espaço na ameia
adequado para a gengiva interproximal, e cria espaço para a remoção da placa. As superficies
vestibular e lingual em geral são pouco convexas para proporcionar suporte adequado aos
tecidos moles e manter a harmonia com os lábios, bochecha e lingua. A linha do ângulo de
transição (região entre as superficies proximais e vestibular ou lingual) também é plana ou
côncava para formar a abertura do espaço da ameia e abrigar o tecido interproximal.
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2.2 Procedimentos cirúrgicos gengivais

Algumas situações clinicas, exigem que se exponha os tecidos dentários próximos
da regido da unidade dentogengival para facilitar o acesso aos procedimentos restauradores.
Em casos onde não há invasão das distâncias biológicas, as técnicas da cunha interproximal e
da cunha distal são procedimentos simples, e que facilitam o acesso à cavidade, colocação do
dique de borracha e adaptação da matriz. No caso de dentes anteriores, procedimentos como a
gengivectomia /gengivoplastia tem sua indicação em certos casos, facilitando também o

acesso restaurador, e também colaborando para a melhoria na estética..
2.2.1 Cunha interproximal

Em certos casos, cáries que invadem as regiões interproximais, apresentam-se com
a gengiva hiperplasiada, impedindo o livre acesso para os procedimentos restauradores. A
técnica é simples, e consiste em fazer um mini-retalho, obtido por incisão horizontal em bisel
interno dos lados vestibular e lingual com bisturi de Bard Parker lamina número 15. Após,
realiza-se a remoção do tecido interproximal com bisturi de Kirkland, e segue a remoção do
tecido de granulação, raspagem e alisamento radicular. Na maioria dos casos, esta técnica é
realizada na mesma sessão do procedimento restaurador, que fica facilitado com o uso do
dique de borracha. Após os procedimentos restauradores, sutura simples interdentária é
realizada, e cimento cirúrgico pode ser usado por uma semana como proteção, conforme
Rigueira (1986).
2.2.2 Cunha distal

No passado, a gengivectomia era utilizada como tratamento de escolha no tratamento
de bolsas na região distal de molares superiores e inferiores. Mas haviam falhas, principalmente
no fato de que a cicatrização não ocorria por primeira intenção, pois nesta técnica, a Area excisada
não permanecia coberta por gengiva queratinizada. Robinson (1966) preconizou a técnica da
cunha distal, que enfatiza um biselamento gengival, excisando a porção interna do retalho.
mantendo a porção externa fibrosa. Esta técnica permite obter acesso ao tecido ósseo; preservar a
gengiva inserida; diminuir o período de cicatrização; diminuir dor pós-operatória e minimizar a
recorrência de bolsas. Porém, quando o ramo ascendente da mandíbula e a linha obliqua externa
limitam o espaço distal, a técnica está contra-indicada. Existem três incisões distais clássicas: a
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triangular, a quadrangular e a linear. A incisão triangular é a mais utilizada. A quadrangular é
utilizada em areas de lesões adjacentes a um rebordo edêntulo firme, e a incisão linear é
desenhada para preservar o máximo de tecido gengiva!, em uma area deficiente de tecido
queratinizado. A técnica triangular consiste nos seguintes passos: incisões vestibular e lingual
são feitas em uma direção vertical até tuberosidade ou região retromolar de modo a formar

uma cunha triangular, convergente para oclusa!, sendo estendidas em direção mesial ao longo
das faces vestibular e lingual do molar distal para facilitar a elevação do retalho; as paredes
vestibular e lingual do retalho são deflectidas e a cunha de tecido incisado é separada e
removida do local; os retalhos vestibular e lingual são adelgaçados por incisões solapantes e
excessos de tecido são removidos; a superficie radicular é alisada, e se necessário, osso é
recontomado; os retalhos vestibular e lingual são recolocados sobre o osso alveolar exposto, e

as bordas são recortadas para evitar sobreposição de margens, e é então realizada a sutura.

2.2.3 Gengivectomia/Gengivoplastia
Lascala (1980) apontou como uma indicação para gengivectomia/gengivoplastia, a
correção de defeitos pós-operatórios de cirurgias a retalho, ou engrossamento gengival

resultante de técnicas incorretas de osteoplastia, sendo que neste caso, a gengiva só poderá ser
corrigida com uma nova osteoplastia.
Wolfe et al. (1994) afirmaram que em casos de erupção passiva alterada, que

ocorrem porque o epitélio juncional não migrou apicalmente

no momento da erupção

dentária, a margem gengival não fica protegida do impacto alimentar, e o trauma resultante e

possível retenção alimentar podem levar à irritação crônica gengiva!, dificultar o acesso para
limpeza interproximal, acentuando o processo inflamatório. Nestas condições, uma
intervenção cirúrgica gengival é requerida para recriar um contorno gengival compatível com
saúde.

Para Rosenberg et al. (1996) gengivectomia/gengivoplastia consiste em uma técnica
cirúrgica que visa restituir aos tecidos gengivais suas características anitomo-funcionais

normais. Devido à similaridade da gengivectomia e gengivoplastia e os objetivos destes
procedimentos as vezes poderem coincidir, é mais apropriado discutir estas técnicas juntas, já
que são combinadas na pratica. 0 objetivo da gengivectomia é a redução de excesso de tecido
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gengival,ou seja,

eliminação da bolsa de tecido mole. Gengivoplastia é executada
exclusivamente para alterar o contorno externo da gengiva.
A descrição da técnica é simples, e

o procedimento de gengivectomia que é

empregado hoje, foi descrito por Goldman, que a preconizou da seguinte maneira: após
anestesia, a profundidade das bolsas são identificadas com uma sonda periodontal
convencional , e nestes níveis mais profundos de sondagem, a gengiva é perfurada com a
própria sonda, e um ponto sangrante é produzido na face externa da gengiva; vários pontos
são demarcados na Area a ser incisada, que serão usados como um guia para a incisão; a
primeira incisão deve ser feita com um bisturi de Bard-Parker número 15 ou bisturi de
Kirkland, e deve ser planejada de modo a dar um aspecto delgado e festonado à gengiva
remanescente; em Areas onde a gengiva é mais volumosa, a incisão deve ser feita um pouco
mais apical em relação aos pontos sangrantes ,e a incisão biselada é direcionada à base da
bolsa; assim que a primeira incisão é realizada pela vestibular e palatal, o tecido interproximal
é separado do periodonto por uma incisão secundária usando um bisturi de Orban; os tecidos

incisionados e tecidos de granulação são removidos com curetas, e gaze é utilizada na região
interproximal para controlar sangramentos; o contorno gengival é corrigido por instrumentos
manuais ou brocas; para proteger a Area, cimento cirúrgico é utilizado durante 10 a 14 dias. A
epitelização ocorre entre 7 e 14 dias após a cirurgia, e a cicatrização completa ocorre em 4 a 5
semanas (GOLDMAN et al.„ 1997).
Para Sonick (1997) a avaliação do sorriso deveria incluir uma análise da quantidade
de gengiva exposta quando os lábios estão separados. 0 sorriso é dinâmico e sofre alterações
com a idade. A idade leva b. uma diminuição da quantidade de gengiva exposta nos incisivos
superiores durante o sorriso. Dependendo da relação do lábio superior com a margem cervical
do incisivo central superior, um sorriso pode ser: linha alta do sorriso, linha baixa e linha
média. A linha média é considerada a ideal, harmoniosamente mostrando o elemento dental e
gengival em simetria proporcional. Uma linha baixa é raramente um problema para a
Dentistica Restauradora, servindo freqüentemente como uma cortina para relações de
imperfeição entre gengiva e dente. Uma linha de sorriso alta, que expõe uma desproporção na
quantidade de tecido gengiva!, pode ser algumas vezes alterada se as coroas clinicas forem
aumentadas. Isto é possível, por exemplo, em um retardamento na erupção dental ou erupção
passiva . Isto depende do comprimento dental, posição da margem incisal e da oclusão
funcional.

16

No ano seguinte, McGuire (1998) afirmou que em uma relação ideal, a posição da
margem gengival é ditada pelos limites verticais do sorriso completo, ou seja, a margem
gengival dos incisivos centrais e caninos devem posicionar-se à borda vermelha do lábio
superior. 0 nível de contorno da margem gengiva1 situa-se levemente para distal dos incisivos
centrais e caninos, e no centro dos incisivos laterais. Excessos gengivais podem ser causados
por três fatores, e por causa disto são tratados diferentemente. No primeiro caso, crescimento
excessivo maxilar pode causar grande mostra de gengiva, e para avaliar discrepâncias ósseas,
o clinico deve analisar as proporções faciais. As proporções ideais são divididas em três partes

iguais, que vão da linha do cabelo A sobrancelha, da sobrancelha A base do nariz, e desta ao
queixo. Se a terceira proporção apresenta-se mais longa que as outras, o excesso de mostra
gengival deveria ser tratado com Ortodontia e Cirurgia Ortognatica. 0 segundo fator pode ser

causado por má -posição dentária, e o terceiro fator é denominado de erupção passiva. Quando
um dente erupciona normalmente, a margem gengival migra coronalmente para um nível de
cerca de lmm da junção cemento-esmalte. Em alguns pacientes isto não ocorre, resultando em
excesso gengival. Para diagnosticar esta situação, o sulco é sondado, e se a gengiva é espessa,
fibrosa e não inflamada, e a profundidade de sondagem é de 3 a 4mm da junção cemento
esmalte, a cirurgia de aumento de coroa por gengivectomia está indicada
Segundo Breault

e Fowler

(2000) as contra-indicações para gengivectomia

incluem: inadequada faixa de tecido queratinizado, quando h á necessidade de remoção óssea,

tecidos inflamados ou edemaciados, e em pacientes com pobre higiene oral. As
gengivectomias falham quando ocorre uma mi-seleção do caso, incorreta demarcação da
bolsa, incompleta remoção da bolsa, insuficiente bisel na incisão, falha na remoção do tecido
deixando tecido de granulação, falha na eliminação dos fatores etiológicos, espaços
interdentais inacessíveis, perda do cimento cirúrgico, uso insuficiente de cimento cirúrgico, e

falhas de higiene. Como todos os procedimentos cirúrgicos, vários fatores devem ser levados
em consideração para que sua indicação seja precisa Sao de grande importância neste
diagnóstico, alguns fatores, como: localização da margem gengival em relação à junção
cemento esmalte, tamanho e forma do lábio superior e sua localização durante a fala e o
sorriso, quantidade de gengiva inserida e consideração quanto As distâncias biológicas.
Garcia et al. (2000) preconizaram fazer um estudo completo da dinâmica do sorriso
do paciente, onde levaram em consideração fatores como posição do lábio superior durante o
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sorriso, aspecto da curvatura incisal dos dentes ântero-superiores, simetria do sorriso e análise
do paralelismo gengival e dentário A. linha interpupilar. Caso seja detectado um sorriso
gengiva! (mais de 3mm de exposição gengival durante o sorriso completo), deve-se
determinar se existe igual exposição de coroa clinica e anatômica, o que é verificado pela
sondagem sulcular do paciente sob anestesia local, da margem gengival A crista óssea. Caso
esta distância seja maior que 3mm, a cirurgia de gengivectomia está indicada, e sua causa
geralmente é de erupção passiva alterada Os autores apontaram também que mostra
excessiva de gengiva pode ser causada por crescimento maxilar superior excessivo em direção
vertical, diagnosticado pela comparação das proporções faciais, que apresenta aumento da
porção inferior e cujo tratamento seria de cirurgia ortognatica; presença de lábio superior
curto que não possibilita tratamento; e sobreerupção do segmento ósteo- dentário anterior, cuja
solução poderia ser um tratamento combinado de Ortodontia e Periodontia e o diagnóstico
diferencial entre as situações é realizado e a comparação do plano oclusal ao plano de Camper

Para Baratieri et al. (2001) a combinação das técnicas são indicadas para: eliminar
bolsas supra-ósseas rasas e com profundidades similares; excluir a hiperplasia gengival e
promover o biselamento da margem gengival; eliminar crateras gengivais decorrentes da
gengivite ulcerativa necrosante aguda; corrigir desníveis da margem gengival; expor o
término cervical, sem violação da unidade dentogengival; e possibilitar acesso As lesões de
classe V, sem invasão da unidade dentogengival.

2.3 Tratamento interface alvéolo restauração
-

Segundo Campos Júnior et al. (1987) em caso clinico relatado, o dente 11
apresentava-se com coroa metaloplistica insatisfatória, e inflamação gengival. Foi executado
retalho de espessura parcial por vestibular do dente 12 ao dente 21, e por palatino foi realizada
gengivectomia interna. Após remoção da margem gengival e de tecido de granulação, teve-se
acesso a toda Area radicular do elemento 11, que apresentava-se com as distâncias biológicas
invadidas. Optaram pelo recontorno da raiz preparada , com eliminação do degrau cervical
que existia no preparo anterior para coroa. Este desgaste foi feito com uma broca número
3203 (KG Sorensen) tomando-se o cuidado de não provocar outro degrau, ao nível da margem
óssea, segundo os princípios do tratamento interface alvéolo-restauração. A superficie
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radicular foi posteriormente alisada com uma cureta periodontal afiada. 0 próximo passo
consistiu no repreparo do dente a um nível mais coronal a no mínimo 3mm da margem óssea,
suficiente para prover uma superficie de raiz lisa e polida favorável A deposição de cemento,
reinserção das fibras do ligamento gengival e A aderência epitelial. Neste caso isto foi possível
porque a largura radicular do dente era favorável a este procedimento. Caso contrário, o
mesmo problema poderia ser tratado ou por tração coronal, ou por osteotomia. A vantagem da
odontoplastia sobre as outras técnicas é que não há diminuição da inserção do dente.
No tratamento de lesões de furca grau I, a plastia radicular envolve remoção de
tecido dentário, com brocas multilaminadas, com o objetivo de melhorar o contorno do
defeito, diminuindo a retenção de placa. Normalmente este procedimento é limitado As furcas
vestibulares e linguais, uma vez que as furcas proximais tem seu acesso dificultado. 0
procedimento resulta em estabelecimento de papila de tecido mole preenchendo o defeito em
questão e revestindo sua entrada, conforme Magalhães e Novaes (1999).
Para Melker e Richardson (2001) o tratamento interface alvéolo restauração, oferece
uma alternativa à ressecção óssea convencional, onde uma combinação entre recontorno da
superficie radicular e remoção de osso de suporte de maneira mais conservadora, criam a
distância necessária para que uma restauração seja biologicamente aceita Este procedimento
oferece algumas vantagens, por exemplo, mínimo osso de suporte é removido, superficies
radiculares anatomicamente desfavoráveis ( concavidades, sulcos e projeções do cemento e
esmalte) são eliminadas, uma superficie radicular lisa é criada o que é mais biologicamente
aceito pelos tecidos moles, lesões de furca grau I e II pode ser diminuídas ou eliminadas, e
melhores contornos gengivais e espaço para materiais restauradores e melhor higiene pelo
paciente podem ser criados em situações onde há uma proximidade radicular muito grande
entre dois dentes, aumentando a Area de embrasura Estes procedimentos são realizados
associados a retalhos mucoperiostais, e brocas de diversa granulações são utilizadas para
prover uma superficie radicular lisa e polida.
Segundo Baratieri et al. (2001) a interface alvéolo-restauração é a modificação da
superficie radicular por instrumentos rotatórios, durante a cirurgia periodontal, para promover
contorno ideal na confecção da restauração/coroa protética, possuindo as seguintes
indicações: eliminar concavidades e convexidades radiculares; eliminar divergências entre a
margem da restauração com a emergência da raiz do respectivo alvéolo; aumentar a

embrasura na proximidade radicular; eliminar fratura radicular em forma de lasca; e eliminar
lesão de furca grau I.

2.4 Procedimentos para recuperação das distâncias biológicas
Sivers e Johnson (1985) afirmaram que existem algumas desvantagens em aumento

de coroa clinica cirúrgico, que incluem o sacrificio de osso de suporte nos dentes adjacentes e
sensibilidade radicular. Na região anterior, as coroas longas e as embrasuras abertas que
resultam após o procedimento cirúrgico, podem ser esteticamente inaceitáveis. Extrusão
ortodõntica ou erupção forçada são uma boa alternativa para estas areas, porém, estas técnicas
não eliminam por completo a necessidade de cirurgia periodontal posterior.

Ramfjord (1988) questionou a criação cirúrgica de 3mm de distância apical A
margem da proposta restauração à crista óssea alveolar. Segundo o autor, os testes realizados

até então para provar os conceitos de espaço biológico são cheios de falhas e não podem ser
levados A sério para provar estes conceitos. É óbvio e seguro para a saúde dos tecidos ósseos,
manter as margens restauradoras o mais longe possível da crista óssea alveolar. Em algumas
situações, é sensato remover o mínimo de osso possível para assegurar acesso para a
confecção e acabamento de restaurações apropriadas em Areas de cáries subgengivais ou

fraturas e deixar a "natureza" determinar o espaço biológico conforme vem os anos, enquanto
o paciente mantém adequada higiene oral.
A rotina prévia de remoção de cálculo e placa bacteriana como preparação do
paciente para o ato cirúrgico, traz as vantagens de reduzir a inflamação gengival, fazendo com
que o tecido fique mais fibroso e firme, facilitando o manuseio destes tecidos no ato cirúrgico
e diminuindo o sangramento, de acordo com Lindhe et al. (1989).
Carvalho et al. (1989) afirmaram que o aumento de coroa clinica através de
procedimento cirúrgico promove uma perda de inserção controlável, o que não ocorre durante
o processo inflamatório localizado em Areas de invasão do espaço biológico, pois a higiene do
paciente é variável, sem controle.
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Mais recentemente, Gargiulio et al. (1995) escreveram um artigo questionando o

fato de que clínicos devem estar realizando desnecessariamente cirurgias de aumento de coroa
clinica, porque não entendem o conceito de espaço biológico. Os autores afirmaram que após
o seu estudo sobre as medidas da unidade dentogengival que foi realizado em 1961, outros
autores como Rosenberg, Ingber e Oschbein e Ross, se utilizaram de suas medidas para
preconizar a necessidade de 3mm como medida minima necessária de estrutura radicular
sadia superior A crista óssea . Os autores condenaram o fato, porque afirmaram que as
medidas por ele obtidas foram muito variáveis de indivíduo para indivíduo nas diferentes
fases de erupção dentária, conforme a idade do paciente, e os valores médios utilizados
atualmente podem não ser adequados para determinados pacientes, o que leva A uma remoção
desnecessária de tecido ósseo. Para ele, o clinico deveria considerar os seguintes fatos: os

dados utilizados validaram o conceito de espaço biológico somente usando as médias de
valores e não as variações que o autor encontrou entre os pacientes; radiogra fias não devem
ser utilizadas para determinar o espaço biológico, pois somente fornecem a medida da junção
cemento esmalte A crista óssea alveolar, e não mostra os tecidos moles; se ocorrer injúria A
junção dentogengival por causa de uma restauração sobreextendida, a injúria deveria ocorrer

rapidamente e o tecido iria exibir sinais de inflamação, migração do epitélio juncional,
reabsorção da crista óssea e reforma da inserção conjuntiva, numa tentativa de o corpo se

adaptar A injúria; a quantidade de reação tecidual à restaurações com margens
sobreextendidas, não pode ser separada de outras causas como controle de placa pelo

paciente, retornos ao dentista e resposta individual do hospedeiro As injúrias. Observações
clinicas somente não apoiam o conceito de espaço biológico, pois violação na inserção de um
hospedeiro suscetível pode resultar em reações periodontais adversas, incluindo inflamação
gengival e perda de osso alveolar.

Em trabalho de Tseng et al. (1997) foi reportado o fato de que em 12% dos casos em
que é realizado um procedimento de aumento de coroa clinica cirúrgico, ocorre uma recessão
gengival da ordem de 2 a 4 mm, o que em casos de necessidade estética vem a ser um
problema.
Daza De Bastos (apud SMUKLER; CHALBI,1997) estudou a topografia gengival e
óssea em animais, e chegou As seguintes conclusões: em um periodonto saudável, a margem
gengival é paralela A crista óssea alveolar nas faces palatal/lingual e vestibular; os picos e

vales ósseos e gengivais são influenciados pela topografia da superficie dental; a forma da
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gengiva nas Areas interproximais não são paralelas à linha óssea, mas sim influenciadas pelo
tipo, forma e posição da Area de contato entre os dentes adjacentes. Durante os procedimentos
cirúrgicos, o osso alveolar deve ser trabalhado para se harmonizar com a topografia da
superficie dentária. Com limitações, a forma da gengiva pode ser modificada, alterando a
topografia dental.
Problemas unitários ou unilaterais devem preferencialmente serem tratados através
de métodos como o tracionamento dentário, pois a realização de aumento de coroa nestes
casos causaria discrepâncias estéticas entre os dentes. A cirurgia em si envolve a realização de
um retalho total ou dividido, a reescultura do tecido ósseo e o posicionamento apical do
retalho realizado, aumentando a estrutura dental exposta ao meio bucal segundo Grisi et al.
(2000).
E importante a observação pré-cirúrgica do biotipo do periodonto, que pode ser
dividido em dois tipos: o fino (margem gengival fina, festonada com papilas altas) e o biotipo
espesso (margem gengival grossa e pouco festonada). Um periodonto fino está relacionado
com coroas altas, com pontos de contato finos e raizes com contorno convexo e proeminentes.
O periodonto espesso geralmente apresenta-se associado a coroas clinicas baixas e quadradas,
e raizes aplanadas. Esta observação é importante, pois devemos ser muito mais cautelosos
durante a ressecção óssea em periodontos finos, que são mais sujeitos A reabsorção óssea no
seu processo de remodelação e portanto mais sujeitos A. recessão gengiva! (GARCIA et al.,
2000).
Todos os procedimentos clínicos, antes de serem realizados devem ser precedidos
de um diagnóstico correto. No caso de distâncias biológicas invadidas, o diagnóstico clinico
será feito quando o defeito ou restauração ultrapassar 0,5mm do sulco gengival histológico,
provocando inflamação gengiva!, dor ou sensibilidade, recessão ou formação de bolsa
periodontal. A confirmação do diagnóstico clinico deve ser feito através de sondagem sob
anestesia local, onde verifica-se a distância entre a crista óssea alveolar e a base da
restauração ou defeito, que numa condição de violação apresenta-se com menos de 3mm. 0
exame radiográfico periapical pela técnica do paralelismo, radiografias interproximais, ou
ambos nos auxiliam na confirmação deste diagnóstico, porém comparando-se situações
clinicas e suas radiografias, há uma tendência de que a radiografia reflita uma menor perda
óssea do que a situação clinica de acordo com Festugatto et al. (2000).
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Para Lopes e Lopes (2001) a cirurgia de aumento de coroa clinica é indicada em
situações em que há necessidade do restabelecimento da distância biológica invadida. Entre

elas podemos citar cáries subgengivais, preparos dentais pré existentes invadindo a distância
biológica, coroas clinicas curtas dificultando os procedimentos de moldagem e retenção das
restaurações, fraturas que invadem o espaço biológico, perfurações endodônticas subgengivais

e reabsorções radiculares.

2.4.1 Cirurgia de aumento de coroa clinica para região anterior

Na regido anterior, a cirurgia de aumento de coroa clinica segue os mesmos
princípios da regido posterior, contudo o planejamento do retalho de acesso deve ser mais
cuidadoso para que se preserve a papila interdental, evitando assim um problema estético.
Suas indicações são precisas, devendo-se evitar realizá-la para casos unitários, onde
criaríamos um problema estético pela remoção óssea seguindo o contorno do arco côncavo

regular.
Sonick (1997) preconizou uma técnica de aumento de coroa clinica para dentes

anteriores em dois estágios. No primeiro procedimento, é realizado um retalho total na
vestibular, para obter acesso ao tecido ósseo alveolar. Os tecidos palatais não são incluídos e
a papila é preservada. Incisões verticais relaxantes podem ser usadas para minimizar o
tamanho do retalho e evitar reflexão sobre as papilas, o que evita o seu encolhimento.
Redução óssea é realizada seguindo-se princípios estéticos e obedecendo as distâncias
biológicas. 0 retalho é reposicionado em sua posição original, e as suturas são realizadas.

Visualmente, parece que nenhum procedimento cirúrgico foi realizado, porque o nível
gengival permanece inalterado. Após 4 a 6 semanas, na segunda etapa, uma gengivectotnia
interna é realizada, de modo a remover o colar de gengiva que ficou em excesso, deixando a

quantidade de raiz desejada exposta. A cicatrização completa ocorre em 2 semanas.
Para McGuire (1998) o clinico deve iniciar planejando as incisões e o desenho do
retalho. Sem planejamento cuidadoso e técnica cirúrgica atraumatica, pode-se perder a papila
interproximal, criando-se um problema estético. Na maioria dos casos, o aumento de coroa

por razões estéticas envolve somente a superficie vestibular dos dentes. Nesta situação, o
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cirurgião não deveria fazer retalho na porção palatal, e não envolver a papila . Uma incisão
sulcular é realizada na face vestibular levando-a até a interproxirnal, mas deixando o volume
papilar intocado. Após determinação de retalho apropriado, osso suficiente deve ser removido

seguindo o contorno da junção cemento-esmalte, criando os 2mm necessários para o conjunto
de inserção. Se o dente estiver para ser restaurado, o clinico deveria deixar 3mm de superficie
radicular

entre a nova margem

gengival

criada e

a crista

óssea

alveolar. A

osteoplastia/osteotomia é realizada usualmente com cinzéis. Se o osso alveolar é espesso,

instrumentos rotatórios podem ser usados para remodelar

o osso antes do uso dos

instrumentos manuais. Enquanto se realiza a ressecção óssea, deveria se visualizar a
arquitetura óssea ideal, com elevações e depressões, e seguindo a junção cemento-esmalte.
Para Scuttela et al. (1999) em 20% dos casos de cirurgia de aumento de coroa
clinica, a gengiva retoma ao seu nível pré-operatório. Este achado foi provavelmente o
resultado de recontorno ósseo inadequado. Em casos em que o dentista necessita preparar
coroas protéticas e planejar coroas provisórias antes da cirurgia, estas linhas de preparo no
modelo podem servir como guia cirúrgico. Os autores relataram um caso clinico onde um guia
cirúrgico foi desenvolvido para facilitar o planejamento e comunicação entre o periodontista e

o clinico. Neste caso, após análise do sorriso, constataram excesso de gengiva como
conseqüência de erupção passiva. A paciente apresentava severa abrasão dental como

conseqüência de bruxismo

noturno Um guia cirúrgico de acrílico transparente foi

confeccionado em um modelo com o uso de dentes de estoque que anteciparam o contorno e
dimensões das futuras coroas. 0 guia foi testado intra-oralmente para testar sua estabilidade.
Após anestesia e sondagem, uma incisão vestibular dividida foi realizada, seguindo o guia
cirúrgico de canino a canino. Na regido palatina, uma incisão foi realizada paralela a crista

óssea com remoção de 3mm de colarinho de gengiva Após reflexão do retalho e
degranulação, o osso alveolar foi comparado com o guia A crista óssea alveolar deveria

situar-se a 3mm da futura linha de término cervical planejada, e a osteotornia necessária foi
realizada tanto por palatal como por vestibular. Determinantes anatômicos como arquitetura
gengiva!, quantidade de gengiva inserida, forma e dimensões radiculares, posição dos dentes
adjacentes, podem limitar o recontomo ósseo, mas o guia cirúrgico tem seu uso recomendado
em situações especificas.
Gomes et al. (2001) relataram um caso clinico onde a paciente necessitara refazer
coroas protéticas nos dentes 11 e 21, e após remoção das mesmas e do tecido cariado,
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constataram invasão das distâncias biológicas. Como havia quantidade suficiente de gengiva
inserida, optaram pela realização de cirurgia periodontal com retalho total, com incisão em
bisel invertido, seguida de uma incisão intra-sulcular, com remoção de um colarinho de tecido
gengival. Neste caso, os autores realizaram osteotomia com cinzéis de Oschensbein na face

vestibular e com lima Hedstrõen número 80 nas faces proximais.
MondeIli et al. (2002) afirmaram que em casos onde haja necessidade de remoção
óssea na regido anterior o ideal é que seja realizado um retalho a partir de um bisel inverso

afastado da margem gengival por vestibular, mantendo-se as papilas gengivais, o que impede
a perda da altura das mesmas durante a cicatrização. 0 retalho rebatido é de espessura total,
expondo o tecido ósseo e a osteotomia é realizada sem invadir a região interproximal.

2.4.2 Cirurgia de aumento de coroa clinica para região posterior
0 termo "retalho posicionado apicalmente", signifi ca que no final do procedimento
cirúrgico, o complexo inteiro de tecido moles (gengiva e mucosa alveolar) foi posicionada em
direção apical, ou seja, ao invés de excisar o excesso que ficaria de gengiva após a ressecção
óssea, o complexo inteiro é mantido (IINDHE, 1989).

Segundo Rockenbach et al. (1995) em um procedimento cirúrgico periodontal que
venha a expor osso alveolar, uma certa quantidade de reabsorção óssea é esperada. A perda é
maior nas regiões vestibulares, e a média de remodelação óssea é em tomo de 0,54mm.

Para Melo Filho et al. (2000) relataram um caso clinico onde a cirurgia de aumento
de coroa clinica foi realizada com retalho de Goldman

(associação de retalho dividido com

total) na face vestibular, e na região palatal realizaram retalho total. A osteotomia/osteoplastia
foi realizada com brocas esféricas diamantadas em alta rotação e cinzéis de microochsenbein.
Depois de regularizada a Area, com o uso de sonda milimetrada verificaram a existência de
3mm de estrutura dental necessária para a inserção da unidade dentogengival. Realizaram
uma plastia radicular no elemento dental fraturado, pois havia excessiva extensão da fratura
para apical e a osteotomia iria expor a fiircação do dente.

25

Durante a cirurgia de aumento de coroa clinica, o ideal é que os princípios básicos
sejam seguidos durante a remodelação óssea, levando-se em consideração também fatores
como o tronco radicular nos molares, que conforme o seu comprimento, determinam a
quantidade de remoção óssea de modo a não expor a regido de furca. Para que se tenha acesso
ao tecido ósseo, existem várias técnicas de retalho, que devem ser utilizadas conforme a
indicação para cada caso clinico. Utiliza-se basicamente os retalhos de espessura total ou
retalhos de espessura parcial , ou a associação de ambos. Podem requerer ou não incisões
relaxantes, e para o propósito de aumento de coroa clinica, o ideal é que sejam reposicionados
apicalmente, de modo a expor superficie dentária no pós- cirúrgico, com a grande vantagem

de preservar a gengiva inserida. As incisões devem ser feitas da seguinte maneira: na
superficie vestibular, uma incisão em bisel inverso é realizada abaixo da margem gengival ou
intra-sulcular até a crista óssea, o que depende da quantidade de mucosa ceratinizada, ou seja,

na presença de 3 a 4mm de mucosa ceratinizada, recomenda-se a remoção de um colarinho
marginal paralelo à junção cemento-esmalte; o retalho deve ser estendido no mínimo a um
dente mesial e a outro distal ao elemento em questão, utilizando ou não incisões relaxantes;
os retalhos vestibulares podem ser de espessura total, parcial ou combinados, sendo que no de
espessura parcial, a manutenção do peri6steo minimiza a reabsorção óssea proveniente do
trauma cirúrgico, e facilita o posicionamento apical do retalho; o retalho palatal deve ser feito
pela técnica da gengivectomia interna com remoção de colarinho gengival em altura e
espessura; e na regido lingual, o retalho deve ser total. A osteotomia/osteoplastia é realizada
de modo a obter cerca de 3mm de superficie radicular sadia superior à crista óssea e é
realizada associada ou não aos procedimento de interface alvéolo-restauração, de acordo com
Baratieri et al. (2001).

Segundo Amorim Lopes e Lopes (2001 a) quando o aumento de coroa clinica
pressupõe a preservação da gengiva inserida e abordagem ao tecido ósseo, o retalho de
espessura total com deslocamento apical é a técnica cirúrgica mais recomendada A crista
óssea alveolar deve ser removida até que se crie uma distância de 3mm até o limite do preparo

dental . Os autores realizaram um estudo de comparação na recuperação dos tecidos
periodontais em duas técnicas de aumento de coroa clinica associada
osteotomia/osteoplastia, sendo uma com instrumentos manuais e outra com instrumentos
rotatórios, que supõe-se serem mais agressivos. Foram analisadas nas duas técnicas o tempo

gasto na cirurgia, e as medidas do espaço biológico pós-cirúrgico imediato e após 8 semanas
da cirurgia Não foram encontradas diferenças significativas entre as duas técnicas.
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Após ressecção óssea, a reposição do retalho para sutura tem influência sobre o
resultado a ser obtido. Para Amorim Lopes e Lopes (2001b) a colocação da margem gengival
em retalhos mucoperiostais, apical A crista óssea alveolar, leva a uma superficie desnuda
ocasionando perdas desnecessárias da altura de osso alveolar. Por outro lado, a colocação da
margem do retalho muito coronal A crista óssea, pode resultar em sulcos residuais muito

profundos. Na técnica cirúrgica de retalho deslocado apicalmente, a obtenção de um retalho
de 2mm de espessura recobrindo a crista óssea alveolar no momento da sutura parece ser
ideal. Nesta situação, após 8 semanas da cirurgia, a dimensão média do espaço biológico

neoformado foi de 2,4mm. 0 ideal é que se aguarde de 8 a 10 semanas antes de definir o
preparo restaurador.
Pontoriero

e Carnevale (2001) realizaram um estudo sobre a reparação dos
tecidos periodontais após cirurgia de aumento de coroa clinica, durante o período de 1 ano.
Os resultados obtidos após cirurgia de retalho posicionado apicalmente e ressecção óssea,
demonstraram que os tecidos periodontais marginais apresentam uma tendência a crescer em
direção coronal comparado ao nível definido no ato cirúrgico. Ao final de 1 ano, a margem

gengival apresentava-se 3,2mm (interproximal) e 2,9mm (vestibular e lingual) coronalmente
ao nível gengival do pós-cirúrgico imediato, isto em pacientes com um controle de placa
efetivo. As conclusões sobre o estudo, sugerem que: quando uma cirurgia ressectiva é
realizada para aumentar o comprimento de uma coroa clinica curta, aumentando a retenção

protética, uma remoção de suporte ósseo maior em relação A quantidade de periodonto
remanescente deveria ser considerada; quando a estética é importante, Areas de margens
protéticas visíveis que são planejadas para posicionarem-se intra-sulcularmente, um
monitoramento mais cuidadoso do crescimento tecidual deve ser feito durante a reparação, até
obter-se a estabilidade da margem gengival.

2.4.3 Tracionamento Dental
Para Nishioka et al. (1995) a extrusão ortodemtica é um movimento vertical

ortodõntico que leva um determinado defeito cervical que esteja injuriando as estruturas
periodontais a situar-se coronariamente ao osso alveolar, permitindo acesso para executar as
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manobras restauradoras. A extrusão deve ser conjugada com sessões de fibrotornia,
procedimento cirúrgico que incisiona as fibras crestodentais de maneira a eliminar a tensão e
liberar o movimento dentário. A extrusdo ortodôntica forçada, perante a cirurgia periodontal
na região anterior, possui como maior vantagem a não remoção do tecido ósseo alveolar,
mantendo dessa maneira a silhueta de arcos côncavos e regulares apresentados pela gengiva
marginal. A técnica é dividida em duas fases: a primeira, é denominada de ativação do
movimento ortodôntico, e pode variar de 3 a 8 semanas. Durante esta fase acontecem as

manobras de fibrotomia, sob anestesia local e com a utilização de bisturi do tipo Bard-Parker,
ou com bisturi de Orban, onde as fibras crestodentais são incisionadas através de incisões
intra-sulculares circunferenciais ao dente, que vão até a crista óssea, sendo realizada a cada 15

dias. Após essa primeira fase, segue-se o período de estabilização que pode variar de 6 a 8
semanas.

Amorim Lopes et al. (1995) afirmaram que a utilização da extrusão ortodôntica faz

com que o dente a ela submetido seja acompanhado de crescimento coronário da gengiva e
aposição de tecido ósseo na crista alveolar. Isto se deve ao estiramento das fibras gengivais e
periodontais quando a força de tração é empregada. Assim, após o tracionamento, há

necessidade de um recontomo cirúrgico da margem gengival e crista óssea. Com o intuito de
se evitar a fase cirúrgica, acrescenta-se a essa técnica a fibrotomia supra-óssea, realizada por
meio de incisões intra-sulculares durante o período de tracionamento. Em caso clinico
relatado, as incisões intra-sulculares foram realizadas com bisturi número 15 em toda a
circunferência do dente, e a superficie radicular foi raspada até o nível da crista óssea numa
freqüência semanal, acompanhada da ativação do dispositivo ortodôntico.

Para Levine (1997) esta técnica é vantajosa principalmente para a região anterior,
pelo fato de não ser necessário remover tecido mole e duro nos dentes adjacentes, o que
levaria a uma deformidade estética freqüentemente vista em cirurgias de aumento de coroa
clinica, como por exemplo, dentes alongados, espaços interproximais abertos, perda da papila
interproximal e possível sensibilidade radicular no pós-operatório. Esta técnica é bem

indicada quando existem as seguintes pré-condições: comprimento radicular suficiente em
osso; terapia endodôntica bem realizada e ausência de patologia óssea; e o paciente esteja
motivado para um grande número de visitas.
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Para Teles e Wilhelm (1999) a erupção forçada resulta em alterações
compensatórias da gengiva e tecidos de suporte, resultante de alongamento das fibras
gengivais e periodontais. Diversas investigações

confirmaram que, a extrusão dentária
resulta num incremento de gengiva inserida, ao passo que a linha mucogengival permanece
estável em sua posição. Após a extrusdo, há necessidade de cirurgia periodontal para remoção
de tecido gengival e ósseo que acompanharam o movimento, restabelecendo assim o espaço
biológico. Neste caso, a osteotomia não obriga o comprometimento dos dentes adjacentes,
mas apenas o osso em excesso ao redor do elemento tracionado, o que é favorável para a
estética, principalmente nos dentes anteriores. 0 tempo de extrusão pode variar de 1 a 8
semanas, o que vai depender da quantidade de extrusão necessária, idade do paciente e fatores
anatômicos. Baseado em relatos clínicos, a regra geral é de uma semana e meia para cada
milímetro de extrusão desejada. 0 tempo recomendado de estabilização é de 1 mês para cada
milímetro de extrusão, porém por volta de 7 semanas a remodelação das fibras do ligamento

periodontal esta completa. Com o objetivo de se evitar o procedimento cirúrgico após o
tracionamento, pode-se usar a técnica da fibrotomia, que envolve incisões intra-sulculares

repetidas durante a fase ativa do tracionamento, onde a lamina do bisturi é inserida no sulco
gengival paralelamente A. superficie dentária, até atingir a crista óssea. Após a incisão, a
superficie radicular é raspada para evitar a reinserçã'o rápida das fibras seccionadas. 0

procedimento não resulta em danos ao periodonto, nem alteração da profundidade de sulco
gengival. Além de evitar o procedimento cirúrgico após a extrusão dentaria, a fibrotomia
reduz o tempo requerido para a movimentação do dente e o tempo de estabilização.
Segundo Magini et al (1998) como alternativa para restabelecimento das distâncias
biológicas, pode-se utilizar o tracionamento dental imediato, procedimento indicado em areas
onde é importante manter a localização da margem gengival inalterada nos dentes vizinhos. 0
tratamento consiste na avulsão e extrusdo imediata do remanescente dental, levando
cirurgicamente a margem do preparo a uma posição supragengival, restabelecendo a unidade
gengival. A técnica cirúrgica inicia-se pela incisão em bisel inverso intra-sulcular, seguida por
descolamento do retalho muco-periósteo. A extrusão é realizada de maneira mais atraumática
possível, utilizando-se o fórceps em movimentos leves de rotação de maneira a evitar o

esmagamento do ligamento periodontal contra a parede do alvéolo. Após a extrusão o
elemento dental deve ser examinado e recolocado no alvéolo em uma posição mais incisal,
deixando cerca de 3mm de estrutura dental sadia acima da crista óssea. Nesta posição é
realizada contenção semi-rigida, e a superficie radicular supra-alveolar é raspada e alisada

para remoção de remanescentes do ligamento periodontal. Suturas são realizadas

e

antibioticoterapia recomendada para diminuir a possibilidade de reabsorção radicular. Faz-se
necessário o tratamento endodiintico do elemento iracionado, que pode ser realizada
previamente ao processo. O acompanhamento pós-cirúrgico deve se realizado
quinzenalmente, e a contenção deve permanecer até a visualização da cortical alveolar. A
inserção gengival aparece completa após I semana de pós- operatório quando as suturas são
removidas, e dois terços das fibras periodontais já estão formadas em 2 semanas. As contraindicações do tracionamento imediato são raizes com curvaturas acentuadas ou dilacerações
radiculares , e

dentes com desfavorável inserção para suportar o tratamento protético

restaurador. Os riscos deste procedimento, como fratura do remanescente radicular

e

reabsorção inflamatória por substituição, pode ser eliminados pela técnica cirúrgica correta e
pelos cuidados pré e pós-operatórios. Uma obturação de boa qualidade, técnica de extração
com traumas mínimos no ligamento periodontal e tempo extra-alveolar pequeno. diminuem o
risco de reabsorção .

Magini (2002) afirmou que atualmente, o ideal é realizar o tracionamento dentário
mediato rápido associado à debridação do tecido neoformado na região da unidade
dentogengival, logo após a conclusão do movimento ortod6ntico. No dia da realização da
contenção, é feito um procedimento de retalho total com remoção de colarinho de gengiva
com largura compatível com a quantidade de exposição radicular desejada. Após o retalho, a
area de raiz exposta é debridada de modo a remover o tecido neoformado, evitando-se a
reinserção de fibras, e posterior necessidade de cirurgia de aumento de coroa clinica.
Aguarda-se 90 dias para realizar tratamento restaurador definitivo. 2 (informação verbal)

2 Intermactio recebida por comunicaçijo pessoal do autor
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2.5 latrogenias
Segundo Di Fiore (1999) após observação de um caso clinico em que houve
complicações após cirurgia de aumento de coroa clinica mal realizada, deve-se avaliar com
mais precisão as indicações, contra-indicações e possíveis complicações para cada paciente.
Uma radiografia interproximal ilustra melhor o nível da crista óssea alveolar se comparada a
uma radiografia periapical. Neste caso clinico, um molar superior com quatro raizes
divergentes e uma região de furca com acesso dificil para remoção óssea, levou à lesões
radiculares pelo uso de brocas utilizadas na osteotomia. Após 3 anos do tratamento,
radiografias interproximais mostraram que as margens da coroa não eram fisiológicas, e que
havia maloclusdo com interferência sobre a mesma, sendo que o conjunto de fatores
iatrogênicos levou o dente à uma periodontite severa localizada.
Em outro caso clinico relatado por Robbins (2000) um erro de diagnóstico em um
caso de aumento de coroa clinica em um dente maxilar anterior, levou o paciente a ter que
realizar duas cirurgias para conseguir o resultado esperado. A paciente apresentava um
desnível gengival entre os dentes 11 e 21, e na primeira cirurgia foi realizada uma
gengivectomia no dente 11, que após 2 semanas havia voltado ao seu nível anterior. Então,
após anestesia e sondagem transsulcular, observou que a distância entre a margem gengival e
a crista óssea alveolar em ambos os dentes era de 3mm, o que determinou a necessidade de
retalho gengival e ressecção óssea no dente 11.
Segundo Kommann e Wilson (2001) o trauma oclusal não é capaz de iniciar a
inflamação marginal ou a formação de bolsas na ausência de placa bacteriana e nem agrava a
gengivite. A lesão tecidual associada com o trauma oclusal, é dividida em duas categorias:
trauma oclusal primário, onde a lesão é resultado da aplicação excessiva de forças oclusais em
um ou mais dentes com estrutura de suporte normais; e trauma oclusal secundário, onde a
lesão ocorre no periodonto de um dente com suporte inadequado ou reduzido. Quanto maior
a quantidade de suporte periodontal perdido em razão da periodontite, mais significante tomase a oclusão. Forças excessivas associadas com periodontite pré-existente aumentam a taxa de
propagação da inflamação as estruturas mais profundas, resultando em perda óssea vertical e
formação de bolsa infra-óssea. A odontologia restauradora defeituosa é um fator iatrogênico
no trauma oclusal. O sobrecontomo oclusal dos dentes pode levar o paciente a adotar unia
posição funcional anormal, e o subcontomo das restaurações pode forçar a extrusdo dental em
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uma nova relação oclusal traumática para o periodonto durante os movimentos funcionais e
parafuncionais.
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3 DISCUSSÃO

A proximidade de procedimentos restauradores e os tecidos de suporte dentário são
sem dúvida um desafio para o clinico no que tange ao aspecto de saúde e harmonia entre eles.
Os estudos das estruturas que compõem a unidade dentogengival realizados por
Gargiulio; Wentz; Orban (1961), Tristão (apud Wires e Tramontina 1996) e Vacek et al.
(1994), concordam nos valores médios obtidos das medidas do sulco gengival, inserção
conjuntiva e epitélio juncional, que resultam em uma somatória de cêrca de 3mm de espaço
necessário de superficie radicular para a inserção das mesmas.
Margens restauradoras e suas qualidades no que se refere a aspectos como excessos
marginais, extensão excessiva em direção ao sulco gengival e adaptação da interface denterestauração foram objetos de estudo de Lang et al. (1983), Burnett et al. (1994), Jansson et al.
(1994) e Fltires e Tramontina (1996), que afirmaram que excessos marginais favorecem o
acúmulo de placa e conseqüentemente perda de inserção e mudança na microflora bacteriana
na regido do sulco gengival.
Os procedimentos restauradores deveriam seguir um protocolo de reconstrução de
forma anatômica segundo Goldman et al. (1997), onde os contornos permitam uma fácil
higienização pelo paciente. Carranza e Newmann (1996) e Rosenberg et al. (1996),
concordam que as restaurações devem apresentar um perfil de emergência vertical, evitando
sobrecontomos que acumulam mais placa e dificultam a higiene pelo paciente.
Cirurgias gengivais são necessárias para facilitar o acesso As margens restauradoras
quando estas apresentam-se hiperplasiadas e não há invasão do espaço biológico, como citou
Rigueira (1986) sobre cirurgias de cunha interproximal, e Robinson (1966), sobre as cirurgias
de cunha distal.
Para Lascala (1980), Rosenberg et al. (1996) e Baratieri et al (2001), as indicações
das gengivectomias incluem redução de bolsas de tecido mole, corrigir os defeitos da GUN A,
corrigir desníveis da margem gengival , facilitar o acesso As cavidades de classe V onde não
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haja invasão da unidade dentogengival, e correção de defeitos pós operatórios de cirurgias a
retalho ou engrossamento gengival resultante de técnicas incorretas de osteoplastia.
Para Wolfe et al. (1994) gengivectomias são indicadas em casos de irritação

gengival causados por erupção passiva alterada que leva a um espessamento da gengiva e
inflamação por impacto alimentar.
Para Sonick (1997) o diagnóstico estético gengival para gengivectomias na região
anterior em caso de mostra excessiva de gengiva durante o sorriso do paciente, aponta como
causa principal a erupção passiva alterada Já para Mcguire (1998) e Garcia (2000), os
excessos gengivais podem ser causados por fatores como crescimento excessivo maxilar, má-

posição dentária e erupção passiva. Nos casos de erupção passiva, a sondagem do sulco até a
crista óssea confirma o diagnóstico sendo que neste caso, a distância da margem gengival e a
crista deve ser superior a 3mm para indicar cirurgia de gengivectomia e gengivoplastia. Em
casos de crescimento excessivo do maxilar, artificios como o estudo das proporções faciais,
estudo do plano oclusal e sondagem sulcular transeptal (até a crista óssea), auxiliam no

diagnóstico diferencial do sorriso gengival, que dependendo da causa pode exigir diferentes
tratamentos como cirurgia ortognatica, ortodontia e periodontia associados ou não..
A técnica de gengivectomia preconizada por Goldman et al. (1997) é universal e a
mais utilizada, e confirma a necessidade de sondagem até a crista óssea para que se defina a
quantidade exata de hiperplasia gengival , definindo a localização da incisão cirúrgica.
Para Baratieri et al. (2001) os procedimentos de interface alvéolo-restauração são
utilizados para modificar o formato radicular durante as cirurgias periodontais em casos de
fraturas radiculares em forma de lasca, eliminar concavidades e convexidades radiculares,
aumentar embrasuras na proximidade radicular e eliminar lesões de furca grau I. Melker e
Richardson (2001), apontam além das indicações anteriores, o tratamento de lesões de furca
grau H, e Campos Júnior et al. (1987), encontraram outra indicação em caso clinico de
preparo protético que invadia as distâncias biológicas, que no caso foi corrigido somente com

recontomo radicular, pois a largura da raiz assim o permitia.
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Nas situações em que houve

invasão das distancias biológicas, alguns

procedimentos podem ser utilizados para recuperar a area invadida, tais como cirurgias de
aumento de coroa clínica, tracionamento ortodõntico, ou ambos.
Festugatto et al. (2000) afirmaram que o diagnóstico correto deverá ser realizado
quando um defeito a ser restaurado ultrapassa 0,5mm subgengivalmente, o que deverá ser

confirmado através de sondagem sob anestesia local, que em uma condição de violação
apresenta-se com distância menor que 3rnm, complementado por radiografias interproximais
, periapicais, ou ambos pela técnica do paralelismo.

Lopes (2001) afirmou que a cirurgia de aumento de coroa clinica é indicada em
situações onde ha a necessidade de reestabelecer as distâncias biológicas invadidas, o que vai
de acordo com a posição de Carvalho et al. (1989), que é a de que durante o procedimento
cirúrgico, temos controle de quanto tecido será removido.

Para Ramord (1988) e Gargiulio et al. (1995), é questionável a necessidade de
cirurgia de aumento de coroa clinica, porque a maioria dos autores leva em consideração as
medidas médias de 3mm de superficie radicular sadia necessárias para a inserção da unidade
dentogengival, levando em consideração somente os valores médios obtidos nos estudos
histométricos da unidade dentogengival„ e não consideram fatores individuais como
variações destas medidas de indivíduo para indivíduo, e capacidade para controle de placa

pelo paciente, que poderia evitar as conseqüências da invasão que são sinais de inflamação e
perda de inserção.
Desvantagens de cirurgias de aumento de coroa clinica foram apontadas por autores
como Tseng et al. (1997) e Garcia et al.(2000), que reportam a cautela que o clinico deve ter
em casos de necessidade de cirurgia de aumento de coroa clinica, pois podem ocorrer como
conseqüência recessões gengivais pós-operatórias, principalmente em periodontos do tipo
fino. Sivers e Johnson (1985), apontam como desvantagens a necessidade de remoção óssea

nos dentes adjacentes ao defeito e sensibilidade radicular no pós-operatório.
As cirurgias de aumento de coroa clinica ria região anterior são divididas em
diferentes técnicas pela implicação estética que pode ser causada por um retalho mal
planejado.
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Sonick (1997) , Mcguire (1998) e Mondelli et al. (2002) preconizam a preservação

da papila interdental durante o retalho que é realizado somente na região vestibular, assim
como a osteotomia, para não prejudicar a estética Já para Scuttela et al. (1999) e Gomes et al.
(2001), a utilização de um retalho total ou dividido pela vestibular e retalho total na palatal
são utilizados para prover adequada ressecção óssea segundo os princípios de obtenção de
3mm de distância entre a crista óssea e o defeito a ser restaurado.

Na regido posterior, para se obter acesso ao tecido ósseo, Baratieri et al. (2001),
utilizam de retalhos parciais, totais ou combinados, o que depende da situação clinica e da
faixa de mucosa ceratinizada. 0 retalho de espessura parcial tem a vantagem de diminuir a
reabsorção da crista óssea decorrente do trauma cirúrgico pelo fato de manter o periósteo e

facilita o reposicionamento apical do retalho , sendo utilizado em caso clinico apresentado por
Melo Filho et al. (2000), na forma de retalho de Goldman, que é uma associação de retalho de
espessura total e parcial.
Amorim Lopes e Lopes (2001b), preconizaram o uso de retalho de espessura total

com reposicionamento apical como a melhor técnica para cirurgias em dentes posteriores.
de comum acordo entre todos os autores que o deslocamento apical do retalho, seja
ele qual for o tipo, é a melhor técnica no momento da sutura, para que a faixa de mucosa
ceratinizada seja preservada.
Sivers e Johnson (1985) e Levine (1997), afirmam que a técnica de recuperação das

distâncias biológicas pelo tracionamento dentário apresenta vantagens sobre o método
cirúrgico, principalmente sobre os dentes anteriores e em casos unitários.

Para Teles e Wilhelm (1999), durante o movimento ortodõntico, todo o complexo
periodontal (osso e gengiva) , acompanham o movimento, o que implica na necessidade de
cirurgia ressectiva gengival e óssea posterior ao tratamento ortodõntico, a qual se limita
somente ao dente extrusionado.
Nishioka et al.

(1995) e Amorim Lopes et al.(1995), afirmam que para evitar

cirurgia periodontal posterior a extrusdo ortodõntica, o ideal é que durante o movimento
ortodõntico sejam realizadas sessões de fibrotomia que define-se como incisões
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intrasulculares realizadas com bisturi de modo a romper as fibras cresto-dentais até a crista
óssea alveolar, em períodos que variam de 15 em 15 dias durante o tratamento até a fase de
contenção.
Para Magini (2002), uma opção de substituição As sessões de fibrotomia, após
tracionamento dentário mediato, consiste em realizar retalho gengival e debridação do tecido
neoformado na regido da unidade dentogengival logo após a conclusão do movimento
ortodõntico, de modo a deixar exposta a area radicular desejada para confecção da
restauração.
Magini et al. (1998) apontaram como alternativa ao tracionamento ortodõntico, o
tracionamento dental imediato, que consiste na avulsão cirúrgica do dente comprometido, e
reposição no alvéolo de modo a deixar supragengival a margem radicular desejada. Esta
técnica apresenta contra-indicações como em casos de raizes curvas, dilaceradas e dentes com
desfavorável inserção para suportar o tratamento protético posterior, mas quando bem
indicada mostra resultados com bom prognóstico.
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4 CONCLUSÕES

Baseado na literatura apresentada, concluiu-se que existem várias alternativas para
tratamentos de problemas relacionados A invasão da unidade dentogengival pelos
procedimentos restauradores, e também para casos de melhora na estética gengival. São elas:
1) Todos os tratamentos propostos baseiam-se nos princípios básicos de inter-relação
Periodontia-Dentistica, que usam como base as medidas consideradas universais para os
componentes da unidade gengival, que apresenta uma tolerância de invasão em direção ao
sulco de gengival da ordem de 0,5mm. Enfatiza-se também a importância da confecção de
restaurações que sigam princípios de forma no que diz respeito aos contornos vestibulares,
palatais, formato dos pontos ou áreas de contato, e um perfil de emergência ideal.
2) Pequenas cirurgias gengivais como cunhas interproximais e cunha distal, facilitam
o trabalho do cirurgião dentista quando ha necessidade de se obter acesso A cavidades

interligadas A gengivas hiperplásicas.
3) Em todos os casos que necessitem intervenção do tipo cirurgia de
gengivectomia/gengivoplastia, ou procedimentos que recuperem as distâncias biológicas, o
ideal é que o clinico se utilize de todos os artificios possíveis que possam auxiliá-lo no
diagnóstico. Dentre eles, o mais importante é a observação clinica de como apresentam-se os
tecidos periodontais do paciente, se há algum sinal de processo inflamatório localizado, que
possa estar indicando uma invasão das distâncias biológicas, ou até mesmo a presença de uma
restauração com excessos marginais. A sondagem do sulco gengival sob anestesia local, é o
exame que nos fornece com mais fidelidade a real magnitude do problema, sendo
complementada por exames radiográficos, exames oclusais, proporções faciais, entre outros.
4) Os procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa clinica, seja na porção anterior
ou posterior, apresentam variações quanto A técnica de retalho mucoperiostal utilizado, bem
como da da técnica de osteotomia. 0 bom senso clinico deve ser predominante para definir
qual a técnica a ser empregada, que sofre variação conforme o tipo de periodonto, a
quantidade de mucosa ceratinizada, a quantidade de osso a ser removida e as implicações
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estéticas que podem ficar como sequela. Na regido anterior, para pequenas remoções ósseas, o
retalho e a osteotomia são realizados somente na face vestibular, enqüanto que para remoções
de maior porte, os retalhos devem ser vestibulares e palatais.

5) Para invasões do espaço biológico na região anterior, para casos unitários, a
melhor opção de tratamento é o tracionamento dentário, seja ele rápido ou não, pois evita-se a
formação de triângulos negros nas regiões interproximais , conseqüência comum de
osteotomia nesta area.

6) 0 clinico deve saber interpretar o biotipo periodontal do seu paciente, no que diz

respeito a tentar evitar os riscos de ocorrerem reações indesejáveis no pós-cirúrgico, como por
exemplo recessões gengivais , sensibilidade radicular, entre outras. Considerar para certos
casos a proposta de personalizar para cada paciente as medidas necessárias para a inserção da
unidade dentogengival, parece ser uma boa idéia para casos de pequenas invasões das
distâncias biológicas, que em um paciente com ótimas condições de higiene pode evitar a
remoção óssea desnecessária.
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