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RESUMO

0 objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre as distâncias
biológicas, abordando conceitos, causas e conseqüências de sua invasão e ainda sua relação com

a quantidade e qualidade da faixa de mucosa ceratinizada presente. As principais técnicas para
recuperação desta invasão por procedimentos cirúrgicos como o aumento de coroa clinica, a
interface alvéolo-restauração e o tracionamento dental são discutidos.

Palavras chave: Doenças periodontais; distancias biológicas; periodontia.
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ABSTRACT
This work consists of a literature review about some aspects related the so called
"biologic width". The concepts, the different causes that may trigger its invasion and
consequences. Quantity and quality of keratinized tissue are revisited, as well as the main
surgical procedures used to treat this situation such as: crown lengthening, restorative alveolar
interface and forced eruption of affected teeth.

Key words : Periodontal diseases; biological widths; periodontics.
-
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1. INTRODUÇÃO

0 sucesso da odontologia restauradora tem sido relacionada à preservação do elemento
dental e à manutenção da saúde dos tecidos periodontais marginais.A fim de que este objetivo
seja estabelecido, é necessário observar e respeitar os princípios biológicos do periodonto.

"0 conceito do espaço biológico recomenda que pelo menos 3 mm de estrutura dentária
sadia devem estar presentes entre a margem cervical das restaurações e a crista óssea alveolar, a
fim de que haja a distância necessária a inserção da unidade dentogengival juntamente com o
sulco gengival".

Os procedimentos cirúrgicos de aumento de coroa clinica, interface alveólo restauração e
tracionamento tornam-se cada vez mais rotineiros na prática periodontal, onde normalmente estão
interligados com a presença de restaurações insatisfatórias e dano periodontal, quando as margens
cervicais se localizam subgengivalmente.

A preservação do espaço biológico é uma preocupação constante na Odontologia
Restauradora, visto que o sucesso desta depende em grande parte, da saúde e estabilidade das
estruturas periodontais circundantes. Os procedimentos restauradores podem causar reações
adversas sobre o periodonto marginal durante a confecção de preparos cavitirios com
instrumentos rotatórios , bem como através dos procedimentos para o afastamento da margem
gengival. Estes danos serão reversíveis, uma vez que a placa bacteriana não esteja presente.

A integridade do espaço biológico propicia um selamento biológico em torno do elemento
dental que age como uma barreira A. penetração de microrganismos e seus produtos para os
tecidos de suporte dentário.

9

2. PROPOSIÇÃO
0 objetivo deste estudo , através da revisão de literatura foi de mostrar, analisar e avaliar a
invasão do espaço biológico e estudar a melhor maneira de corrigir este espaço sem produzir
sequelas aos dentes adjacentes.
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3. REVISÃO DE LITERATURA 1

3.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO DAS DISTÂNCIAS BIOLÓGICAS
GARGUTLO et al (1961), analisando histometricamente nas 4 fases da erupção dental,
encontraram que existe uma relação dimensional proporcional entre a jut -10o dento gengival e os
outros tecidos de suporte do dente. Estes achados mostraram em média as dimensões dos
contituintes da união dento-gengival, em laminas processadas histologicamente eram de:
sulco histológico : 0,69mm
epitélio juncional : 0,97mm
inserção conjuntiva : 1,04mm

Os autores perceberam ainda que o Epitélio juncional fora a mais variável das medidas
obtidas em todas as fases, e que a inserção conjuntiva fora a mais constante. Este estudo teve
grande valor cientifico para a periodontia , demostrando que as medidas médias necessárias para
que se tenha um periodonto saudável, a partir da análise de peças obtidas de seres humanos ,
sendo importante para a relação entre a periodontia e os procedimentos restauradores.

MAYNARD E WILSON (1979) definiram três dimensões periodontais fisiológicas
fundamentais para a manutenção da saúde do periodonto:
- Dimensão Fisiológica Superficial: da junção mucogengival à margem gengival. Seus
componentes são a gengiva inserida e a gengiva livre.
- Dimensão fisiológica crevicular ou sulcular: da margem gengival livre ao epitélio juncional e
varia de 0 a 3 ou 4 mm. Este sulco, quando saudável, possui um delgado e fragil epitélio
contactando com a superficie dental.
- Dimensão fisiológica sub-crevicular ou sub-sulcular: distância da base do sulco gengival à crista
óssea alveolar. Seus componentes são o epitélio juncional e as fibras do tecido conjuntivo supraalveolar ( inserção conjuntiva).
1 Baseada na NBR 10520:2001 da ABNT
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Afirmam ainda que a medida destas dimensões "variam de dente para dente e de superficie
para superficie, no mesmo dente, contudo, ela é constante em um único aspecto, que é a sua
presença em todos os dentes".

SIVERS E JOHNSON (1985) realizaram um estudo sobre as considerações periodontais e
restaurativas visando o aumento de coroa clinica e definiram o espaço biológico como sendo a
distância compreendida entre a crista óssea alveolar e a base do sulco histológico.
MANZANO et al (1986) fizeram um levantamento bibliográfico contendo algumas
considerações sobre o epitélio juncional normal e sua correlação com a superficie dentária.
0 posicionamento do epitélio juncional pode ser explicado como :
-

a união entre a superficie sólida do dente e o epitélio gengival é definitiva.

-

que o epitelio juncional é constituído por uma fina camada de células epiteliais, que posiciona
o tecido conjuntivo próximo à superficie dental. Vai da base do sulco a borda apical do

esmalte.
que o epitélio juncional pode avançar e retrair. Os tecidos apresentaram por um longo período
de tempo uma extraordinária reação is doenças periodontais, mesmo devido a danos causados
por bactérias ou substâncias tóxicas, ou de danos indiretos provocados pela migração de
células inflamatórias para as lesões.
Os tecidos mostraram ter capacidade de regeneração logo após à eliminação de placa dental
e da resolução do processo inflamatório resultante.

Estes autores concluiram que : o epitélio juncional é um tecido que tem propriedades de
formação e reparação própria e rápida. Além dos hemidesmossomas entre o tecido do epitélio
juncional e a parte sólida do dente, parece existir uma substância de adesão de natureza ainda
não bem conhecida. Cocluiram ainda que os polimorfonucleares estão sempre presentes nos
tecidos do epitélio juncional responsável pela função protetora da área do epitélio, onde
representaria uma reação local de defesa do tecido de ocorrência espontânea.
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CAMPOS JUNIOR et al (1987) relataram que o E.J. é o ponto mais vulnerável para entrada
de produtos bacterianos no interior do tecido conjuntivo da gengiva marginal, especialmente pela
disposição paralela de suas colunas de células. Por sua vez, esta fragilidade intercelular favorece
a passagem de células inflamatórias e elementos humorais que junto com as células epitelias
descamadas, exercem importante papel protetor para a Area. Portanto , a invasão do E.J. interfere
na união deste com a superficie do dente e com os demais aspectos de defesa da área.
Consideraram que é necessária uma extensão de raiz saudável extra alveolar que acomode o
sulco gengival, o E.J. e a I.C. na integridade de suas extensões normais. Aproximadamente, o
requisito mínimo é de 2,9 +- 0,5 mm, correspondente à somatória dos valores observados nestas
estruturas (SG = 0,5 — 0,7 mm ), E.J.(1,0 a 1,5 mm) e I.C. ( 1,1 +- 0,2 mm). Desde que estas
distâncias estejam preservadas, com os meios de higiene oral adequadamente executadas, a Area

marginal resiste a agressão diária . Na falência da limpeza da Area, o acúmulo bacteriano e a
calcificação são inevitáveis, iniciando a inflamação gengival mesmo que as estruturas marginais
não demonstrem alterações prévias.
REEVES (1991) afirma 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 microrganismos e seus produtos dentro do tecido conjuntivo gengival subjacente,
suportado pelo osso alveolar." Admite ainda que uma faixa minima de gengiva inserida deve
estar presente visando minimizar o impacto adverso de uma restauração com margem colocada
subgengivalmente. Quando o periodonto se constitui de tecido fino e delicado , este é mais
vulnerável a injúrias do que aquele constituído por uma larga e densa faixa de gengiva inserida.
Portanto sua resposta mais característica à agressão é uma inflamação marginal, seguida de perda
de inserção e recessão gengival.
TRISTA0 et al (1992) realizaram um estudo morfométrico em periodonto clinicamente
normal de humanos, sobre as dimensões do espaço biológico e das estruturas que o compõe,
encontraram que:
o valor médio para a distância do topo da margem gengival ao limite apical do epitélio

juncional (MG - EJ) foi de 1,58mm (+- 0,41mm)
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o valor médio para a distância do limite apical do espaço juncional ao topo da crista óssea
alveolar (EJ - OA) foi de 1,18mm (+- 0,42mm)
o valor médio para a distância do topo da margem gengival ao topo da crista óssea alvolar
(MG - OA) foi de 2,75mm (+- 0,59mm)
quando as estruturas periodontais encontram-se totalmente sobre o cemento, a média para a
dimensão MG-EJ foi de 1,52mm (+-0,41mm), EJ-AO foi de 1,17mm (+- 0,44mm) e MG-0A
foi de 2,68mm (+- 0,55mm). Todos estes valores foram apresentados com 90% de
probabilidade.
Afirmam que" alterações patológicas do sulco, ou formação de bolsa, podem resultar no
aparecimento de um epitélio da bolsa. Este Ultimo, somente é observado em sulcos alterados
patologicamente, não sendo um constituinte do sulco gengival normal ". Os autores afirmam que,
devido a importância do sulco gengival, diante de trabalhos clínicos, suas dimensões devem ser
consideradas no planejamento de trabalhos restauradores. Assim, o espaço biológico é a distância
compreendida entre o topo da gengival marginal ao topo da crista óssea alveolar.
Clinicamente, a importância do espaço biológico tem sido relacionada à localização das
terminações cervicais dos preparos, bem como a profundidade clinica de sondagem e, com o
aumento de coroa clinica. Por isso, torna-se importante determinar com clareza suas dimensões e
as de seus componentes.
VACEK et al (1994) examinaram a dimensão gengival em 10 cadáveres adultos humanos.
Mostraram dados semelhantes aos encontrados por Garguilo em 1961. Encontraram que o E.J. e a
1.C. era maior nos dentes posteriores. Compararam também as dimensões em dentes com e sem
restaurações, encontrando que o E.J. era maior em regiões adjacentes a restaurações
subgengivais.
WOLFFE et al (1994) definiram espaço biológico como sendo as dimensões dos tecidos
que ocupam a área entre a base do sulco gengival e crista alveolar. A dimensão média do epitélio
juncional e tecido conjuntivo supralveolar foi 2,04mm ( distância de 1,77 a 2,43mm ). Esses
resultados deram relação dimensional definida existente entre a crista alveolar, tec. conj.
supraalveolar, epitélio juncional e a base do sulco gengival. 0 comprimento desses tecidos
podem variar de acordo com os indivíduos. Estudos sugerem que, para prevenir inflamação
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gengival, o espaço biológico não deveria ser violado por procedimentos restauradores. Outros
dizem que não há prova que a violação do espaço leve a inflamação gengiva!, e sim que uma
etiologia multifatorial provavelmente levaria a inflamação. A distância recomendada é de 3 a 4
mm entre a margem da restauração e a crista alveolar para preservar um sulco gengiva! saudável.
ROCKENBACH et al (1995) afirmam que a definição do espaço biológico foi possível
graças As pesquisas de Garguilo et al. (1961) que analisando materiais de autópsia, determinaram
uma região com valores médios de 2,04 mm, que não poderia ser invadida por procedimentos
restauradores, em virtude de ser destinada à. inserção dos tecidos periodontais na superficie
dental. Em condições normais de saúde deve haver uma faixa de 2 a 3 mm de estrutura dental
sadia corona] à crista óssea alveolar, pois esta é a distância que ali ocupam o epitélio juncional e a
inserção conjuntiva considerados como o espaço biológico que não deve de maneira alguma ser
violado.

MESTRENER E KOMATSU (1998) mencionam o espaço biológico como sendo a
distância que vai da inserção epitelial ao ápice da crista alveolar e reconhecem sua importância na
preservação da saúde periodontal. Sem a correção destes limites biológicos, ocorre

o

favorecimento à penetração de produtos bacterianos no interior do tecido conjuntivo da gengiva
marginal, gerando inflamação crônica progressiva, recessão gengiva!, bem como a reabsorção do
osso alveolar.

O epitélio juncional é o ponto mais vulnerável para a entrada de produtos bacterianos no
interior do tecido conjuntivo. Em condições normais, uma faixa de 2 a 3 mm de estrutura dental
sadia deveria existir entre a crista óssea e a restauração.
FESTUGATTO et al. (2000) compararam técnicas de diagnóstico da invasão do espaço
biológico por meio da sondagem transperiodontal e de exames radiográficos pela técnica
periapical do paralelismo e conceituaram as distâncias biológicas como sendo aquela dimensão
do periodonto compreendida entre a crista óssea alveolar e a margem gengival livre,
caracterizando-se pelo epitélio sulcular oral, epitélio juncional e inserção conjuntiva.
Deve haver uma faixa de 2 a 3 mm de estrutura sadia coronalmente a crista óssea alveolar
para que o epitélio juncional e a inserção conjuntivo possam adequadamente se unir ao elemento
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dental. Assim, o espaço biológico do periodonto é conceituado como a distância compreendida
entre a base do sulco histológico e a crista óssea alveolar. Esta distância compreende inserção
conjuntiva e epitélio juncional. Portanto, o sulco gengival não é considerado constituinte do
espaço biológico, podendo, ser invadido por procedimento restaurador.

A meta do ato cirúrgico para fins restauradores é que exista entre a crista óssea alveolar e a
margem da restauração no mínimo 3 mm de estrutura dental sadia para inserção conjuntiva e
epitélio juncional.

OBERG et al (2001) mostraram que é de fundamental importância durante os

procedimentos restauradores a manutenção ou se necessário, a prévia recuperação das distancias
biológicas, ocupadas por estruturas (tecidos) que tem por finalidade proteger o periodonto de
sustentação dos dentes do trauma mecânico ou da invasão bacteriana, não permitindo que o

mesmo entre em contato direto com o meio bucal. Portanto, citaram que "Distâncias biológicas"
o termo aplicado para o espaço ocupado pelo epitélio juncional e fibras de inserção conjuntiva.

Segundo DUARTE,C (2002) os expressões "espaço biológico" , "distancia biológica" ou
"largura biológica" são designações utilizadas para descrever uma entidade anatômica que
representa a união entre os tecidos gengivais e as superficies dentárias, ou seja, a unido dento
gengival. Logo, espaço biológico é a distância que vai do topo da crista óssea alveolar até a

margem gengival.
MONNET-CORTI e BORGHETTI (2002) descreveram espaço biológico

ou altura

biológica como sendo representado pela junção gengivo-dentária compreendida entre a base do
sulco e o ápice da crista óssea. Essa junção é composta apicalmente pela inserção conjuntiva
supracrestal e coronalmente pelo epitélio juncional. O espaço está sempre presente e este diminui

com a idade. Como a altura da IC. permanece constante , é a altura do E.J. que reduz
progressivamente ao longo da vida do ser humano.

I t)

3.2 CAUSAS DA INVASÃO DO ESPAÇO BIOLÓGICO
Segundo PALOMO E KOPCZYK (1978) , a causa da invasão pode ser o preparo estendido
subgengivalmente em dentes com coroa clinica curta, principalmente em dentes fraturados,

desgastes excessivos que se estendem subgengivalmente/ou anormalidades de desenvolvimento.
A extensão de preparos cavitarios que se aproximem da crista óssea alveolar pode
invariavelemente invadir o espaço biológico. Se a margem da restauração infringe este espaço

mínimo pode resultar em fator iatropatogênico resultando numa doença periodontal e
concomitante reabsorção óssea para criar espaço para a inserção e sulco gengival.
De acordo com MAYNARD E

wasoN (1979)

esta invasão ocorre quando as margens

são colocadas subgengivalmente , ao invés de margens intrasulcularmente.

KALDAHL et al (1984) afirmaram, que existe invasão quando ha fraturas coronais que se

estendem a zona de inserção gengival ou apical a ela com extensão a crista alveolar, ou
perfuração externa de pino retentivo na zona de inserção gengival ou apicalmete à crista alveolar.

Relataram também que para uma inserção gengival fisiológica um mínimo de 2mm de estrutura
dental deve existir da crista óssea no sentido coronal. E que uma margem de restauração
colocada subgengivalmente, precisa estar a pelo menos 2mm coronais da crista óssea.
De acordo com SIVERS E JOHNSON (1985),sdo razões para a localização intra-sulcular
das margens restauradoras:
1) Remoção de cárie.
2) Substituição de restaurações deficientes.

3) Necessidade de retenção radicular.
4) Fraturas com extensão subgengival.
5) Estética.

Estes autores afirmaram ainda que previamente a qualquer tratamento em dente que
necessite de aumento de coroa clinica, ha necessidade em se determinar a extensão do defeito.
Assim obtiveram uma análise correta do suporte radicular clinico remanescente, bem como a
determinação da quantia de remoção óssea necessária, a largura da gengiva inserida e estética.

17

De acordo com CAMPOS JUNIOR et al (1987), a extensão do preparo além, do limite
apical do epitélio sulcular, invade o epitélio juncional e de modo mais grave, a regido da inserção
conjuntiva. Descrevem também que um dos requisitos fundamentais do preparo subgengival é
uma profundidade máxima 0,5 mm correspondente à extensão do sulco gengiva!, porque a
própria colocação da prótese favorece o acumulo de placa e quando a própria peça altera

adicionalmente das condições de defesa marginal, a inflamação provavelmente se instala, mesmo
com condições de higiene de nível ótimo. A correção da invasão do distancia biológica, e a
eliminação da inflamação, é uma condição "sine qua non" para confecção de uma prótese que
não interfira com a homeostasia local do sulco gengival.

REEVES (1991),em um artigo de revisão mostrou como a localização das margens
subgengivalmente poderia afetar adversamente a saúde periodontal. Sugerindo que a colocação

de qualquer margem maior que 0,5mm subgengivalmente iria violar as distancias biológicas ,
resultando em lesão inflamatória marginal que eventualmente causará a perda de inserção
marginal.Ou seja, a extensão apical até a base do sulco histológico violará as distâncias
biológicas e quebrará o selamento biológico. Esta violação permitirá que bactérias e seus

produtos penetrem no tecido conjuntivo subjacente resultando em inflamação.
Quanto mais supragengivalmente estiver a margem da restauração, menor a chance da
margem afetar a saúde gengival. Se for preciso a colocação de margem subgengival, deve se
cuidar para que o perfil de emergência seja mantido, que tenha uma boa adaptação e acabamento
apropriado, uma quantidade de gengiva inserida esteja presente e que as margens não devam
violar as distâncias biológicas.

Segundo ALLEN (1993) ,a distância biológica pode ser facilmente penetrada durante o
preparo subgengival de um dente para reparar cáries ou fraturas ou quando a margem da
restauração se localiza no espaço subgengival e se intenciona melhorar a retenção ou a estética.

BARATIERI et al (1993) concluíram que fraturas dentais que invadem o espaço biológico
requerem a execução de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia. Desta forma, reconstitui
o espaço biológico obtendo acesso is margens do remanescente dental e viabilizando o adequado

isolamento do campo operatório.

IS

Segundo WOLFFE et al (1994) isto pode ocorrer quando da necessidade da colocação e/ou
substituição de uma restauração intra-sulcular que se extende apicalmente para dentro do sulco.

GIRARDI E FUJIYAMA (1996) afirmaram que as situações clinicas que podem resultar

na invasão do espaço intrasulcular são:
-extensão apical de uma restauração intrasulcular devido a cáries recorrentes.
-extensão excessiva do preparo de dentes.

-preparo excessivo de linhas de acabamento proximal, especialmente sobre os dentes
anteriores num periodonto recortado.
-afastamento gengival para procedimentos de moldagem através de eletrocirurgia,
afastamento com cordão ou anéis de cobre.
MAGINI et al (1998) descreveram uma técnica de tracionamento dental imediato como
alternativa de tratamento para restituir a unidade dento-gengival violada por lesões cariosas,

fraturas corono-radiculares, perfurações ou reabsorções radiculares.

FESTUGATTO et al (2000) escreveram que com a colocação de restaurações subgengivais

inadequadas propicia um ambiente favorável à retenção de placa ao mesmo tempo que dificulta
sua remoção. A permanência desta suscita uma resposta inflamatória gengival crônica atribuida
violação mecânia do espaço biológico ou à retenção da placa na interface dente/restauração, além

de sensibilidade gengival a estimulos mecânicos, recessão e formação de bolsa. A invasão dessa
pode ser prevenida fazendo-se o diagnóstico precoce e pronto tratamento da cárie e evitando a
colocação de margens sub.

Alguns autores indicam aumento de coroa clinica nos casos onde necessita retenção e
acesso para preparos subgengivais e outros indicam para cáries sub, fraturas sub , coroas clinicas
curtas que dificultariam a retenção da prótese fixa.

3.3 CONSEQUÊNCIAS DA INVASÃO DO ESPAÇO BIOLÓGICO
PALOMO E KOPCZYK (1978) e SIVERS E JOHNSON (1985) citam que a violação
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pode ser um fator que resulta em doença periodontal com reabsorção óssea na tentativa de
formar uma nova inserção dentogengival.

WIAYNARD E WILSON (1979) afirmaram que a "violação do espaço biológico "rompe o
epitélio juncional e as fibras do tecido conjuntivo supra-alveolar". Quando ocorre persistência
dessas causas, resultará num processo inflamatório progressivo com perda da crista óssea
alveolar, migração apical do epitélio juncional e formação de bolsa periodontal que na presença
de trauma oclusal, a progressão da destruição óssea sera acelerada".
KALDAHL et al (1984) acrescentam que a violação, além de pertubar a inserção, irritando
o tecido, acumula placa causando doença periodontal.
CAMPOS JUNIOR et al (1987) e REEVES (1991) relataram que devido à disposição
paralela de suas colunas de células do epitélio juncional , favorece a passagem de células
inflamatórias e elementos humorais que, junto com as células epitelias descamadas, exercem
importante papel protetor para a area e portanto, a invasão do E.J. interfere a unido deste com a
superflcie do dente e no mecanismo de defesa da area.

ALLEN (1993) diz que a reabsorção óssea alveolar ocorre para formar uma nova inserção
conjuntiva assim como o sulco se aprofunda, estes dois fatores combinados a uma situação
crônica resultam num problema periodontal localizado.
WOLFFE et al (1994) sugerem que não ha provas que a violação do espaço leve a
inflamação gengival, e sim uma etiologia multifatorial poderia resultar em inflamação e perda
óssea.

3.4 LIMITE CERVICAL DAS RESTAURAÇÕES
MAYNARD E WILSON (1979) afirmam que uma restauração intra-sulcular somente deve
ser realizada em dentes com periodonto livre de sinais de inflamação.
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Segundo OBERG et al (2000) o limite cervical dos procedimentos restauradores e

protéticos-devem se situar pelo menos 3 mm aquém da crista óssea alveolar, exceto por razões
estéticas, quando a colocação do término cervical não deverá se estender além de 0,5mm para o
interior do sulco gengival. Caso contrario, não haverá espaço su fi ciente para inserção dos tecidos
que compõem o periodonto de proteção, os quais não se aderem nem se inserem na superficie do
material restaurador da maneira como fazem sobre a estrutura dentária, consequentemente
levando, a longo prazo, a inflamação, presença de bolsas periodontais e perda óssea.

Segundo MONNET-CORTI E BORGHETTI (2002) , após o término de uma cirurgia
periodontal é preferível não tentar colocar, de maneira definitiva, o limite de término cervical

enquanto a maturação gengival não estiver concluída. A maturação do epitélio juncional é
rapidamente estabelecida; a do conjuntivo é mais lenta; leva ,em geral , de 8 a 10 semanas após a
cirurgia.
A exigência estética e as necessidades mecânicas obrigam a levar mais frequentemente,
uma unido dentoprotética intra-sulcular; estas coroas, cujos limites são intra-sulculares, são
diretamente responsáveis por reações inflamatórias periodontais, pois favorecem a retenção de
placa bacteriana.0 término da restauração não deve ser estabelecido em mais de 0,5 a lmm
abaixo do bordo gengival.Estes autores recomendam deixar uma distância de aproximadamente 3

mm entre o limite de restauração e o osso alveolar.
Os limites intra-sulculares favorecem a retenção de placa por diversos fatores:
-

rugosidade ou porosidades na superficie dos materiais protéticos;
rugosidade da interface dente-material protético com lacunas, imperfeições e cimento
exposto, agravado pelo ajuste deficiente ou pela sobreposição das bordas cervicais;

-

profundidade dos limites cervicais e sua inacessibilidade pela escovação;
a maior patogenicidade da flora subgengival;

3.5 DIMENSÃO MÍNIMA PARA A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO
BIOLÓGICO
De acordo com PALOMO E KOPCZYK em 1978, a dimensão minima necessaria para a
recuperação do espaço biológico deve ser de 1,5 mm entre a base do sulco e a crista óssea
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alveolar, e para o restabelecimento do sulco gengival de 1 a 2 mm devem ser adicionados a este
comprimento.

Para KALDAHL et al (1984) relatam que para uma inserção gengival fisiológica um
mínimo de 2mm de estrutura dental deve existir da crista óssea no sentido coronal. E que uma

margem de restauração colocada subgengivalmente, precisa estar a pelo menos 2mm coronais da
crista óssea.
ALLEN et al (1993) afirmam que a quantidade minima necessária de estrutura dental é de 3
mm acima da crista óssea alveolar, permitindo deste modo 1 mm de estrutura para cada
integrante da inserção gengival ao dente.
WOLFFE et al (1994) sugerem que, para prevenir inflamação gengival, o espaço biológico
não deveria ser violado por procedimentos restauradores. Outros estudos dizem que não há prova
que a violação do espaço leve a inflamação gengival, e sim uma etiologia multifatorial levaria a
inflamação. A distancia recomendada é de 3 a 4 mm entre a margem da restauração e a crista
alveolar para preservar um sulco gengival saudável.

Segundo DUARTE E AMORIN4 LOPES (2002), clinicamente quando o aumento de coroa
clinico for necessário, uma dimensão minima de 3 mm coronariamente à crista óssea alveolar até
a margem gengival deverá ser obtida. Este 1 mm adicional (antes preconizava-se 2mm )
permitiria o restabelecimento e a formação de um sulco gengival adequado a. colocação da
margem cervical da restauração. Desta maneira, estabeleceria-se uma condição favoravél para a
restauração, sem agredir o epitélio juncional e seria mantida uma coexistência pacifica entre os

tratamentos periodontais e protéticos.
Segundo MONNET-CORTI E BORGHETTI (2002) uma dimensão minima de 2mm deve
ser aceita quando do aumento cirúrgico da coroa, já que estes consideram que o espaço biológico
mede 2mm.

3.6 QUANTIDADE E QUALIDADE NECESSÁRIA DE MUCOSA CERATINIZADA

MAYNARD E WILSON (1979) afirmam que, diante de procedimentos restauradores,

intra-sulculares, se a quantidade de gengiva inserida for insuficiente, há necessidade de se
aumentar cirurgicamente a dimensão fisiológica desta. Este procedimento deve ser executado
previamente ao tratamento restaurador. Na falta de observância deste quesito, a restauração é
estendida dentro de um sulco com insuficiente gengiva inserida ou coberto por mucosa alveolar
ou de ambos, o resultado será a migração marginal do periodonto de inserção ou de ambos.
Afirmam ainda que para procedimentos intra-sulculares são necessários aproximadamente 5mm
de tecido ceratinizado, sendo 2mm de gengiva livre e 3 mm de gengiva inserida, pois uma

quantidade adequada de tecido ceratinizado é fundamental para o sucesso da odontologia
restauradora.

REEVES (1991) admite que uma faixa minina de gengiva inserida deve estar presente para
minimizar o impacto adverso de uma restauração com margem subgengival.

ALLEN (1993) diz que a quantidade minima de gengiva deve ser de 5 mm, sendo 3mm de
gengiva inserida e 2mm de gengiva livre quando se está diante de procedimentos que requeiram a

extensão subgengival, para não correr o risco de provocar recessão gengival e exposição da
margem restauradora.

Segundo OBERG et al (2000) é importante também avaliar a quantidade de gengiva
inserida existente, senão o procedimento

poderá gerar problemas muco-gengivais ( onde

atuariam com importantes agentes etiológicos pré-disponentes ao aparecimento da doença
periodontal.

DUARTE E AMORIM LOPES (2002) consideraram que antes da intervenção cirúrgica é

necessário avaliar se his ou não a faixa adequada de gengiva ceratinizada na região a ser
operada.0 ideal é que tenha 5 mm ( 3 mm de gengiva inserida e 2mm de gengiva livre) em casos
onde há necessidade da colocação da margem da restauração em nível subgengival, o que evitaria
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riscos de futuras retrações gengivais e futuras exposição da margem cervical .Restaurações
colocadas subgengivalmente em regiões com estreitas faixas de gengiva ceratinizada (menor que
2mm) têm maiores indices de inflamação.

3.7 MÉTODOS DE

RECUPERAÇÃO

DA INVASÃO DO

ESPAÇO

BIOLÓGICO
De acordo com BORGHIETTI E MONNET-CORTI (2002),diante de uma fratura ,uma
cárie subgengival, uma reabsorção cervical ou um preparo subgengival, há várias alternativas de

tratamento: o aumento de coroa cliinica, o aumento coronário ortodôrtrico, a associação dessas
técnicas ou, então, a extração ( ou a amputação de uma multirradicular). Uma lesão superficial é
tratada geralmente cirurgicamente, ao passo que uma lesão mais profunda e que necessite de uma
ressecção óssea total, pode ser solucionada ortodonticamente.

Para exemplificar,os autores citam que uma perda de substância próxima ao rebordo Osseo
( até mais ou menos 1 mm apicalmente ao rebordo) constitui o limite natural do aumento de coroa

clinica. Já se esta estiver localizada ao nível do rebordo, pode-se optar por aumento de coroa
clinica ou tracionamento ortodemtico. Quando esta fatura se situar mais que 1 mm apicalmente ao
rebordo ósseo recomenda-se tracionamento ortodõntia ou extração do elemento dental.
3.7.1 AUMENTO DE COROA CLÍNICA

Procedimentos periodontais são necessários para aumentar o comprimento da coroa clinica.
Estes procedimentos permitem a obtenção de uma maior retenção mecânica , exposição de caries
e/ou fraturas profundas prevenindo margens subgengivais
São métodos de aumento de coroa clinica:

redução tecidual
gengivectomia
posionamento apical dos retalhos

cirurgia óssea indução da erupção dental
O espaço biológico mínimo de 1,5mm entre a crista óssea alveolar e a base do sulco
gengival, deve ser criado cirurgicamente. Em adição a esta medida, 1 a 2 mm também devem ser
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criados para permitir a regeneração do sulco gengival. 0 aumento da coroa clinica possibilita a
localização de margens subgengivais (quando necessárias) dentro do sulco, sem que haja prejuízo
inserção do tecido mole ao dente. Também possibilita o tratamento de lesões periodontais no
caso de estarem presentes pois podem reduzir a profundidade de bolsa, prover acesso para a
correção de defeitos ósseos, remoção de placa e calculo remanescente ou pode ser usado em
conjunto com o tratamento periodontal em areas remanescentes ( PALOMO E KOPCZYK,1978).

SIVERS E JOHNSON (1985) afirmaram que previamente a qualquer tratamento em dente
que necessite de aumento de coroa clinica, há necessidade em se determinar a extensão do
defeito. Assim obtiveram uma análise correta do suporte radicular clinico remanescente, bem
como a determinação da quantia de remoção óssea necessária , a largura da gengiva inserida e
estética.

Segundo ALLEN (1993) , antes de se executar uma cirurgia, o estabelecimento da saúde
periodontal irá prover um tecido gengival estável e permitirá uma previsão da posição da margem
gengival pós-cirurgicamente. Assim sendo, a avaliação clinica pré-cirurgica deve determinar:
a extensão apical da fratura ou da carie.
o nível da crista óssea alveolar.
-

comprimento e forma da raiz.
profundidade do sulco.
saúde gengival.
envolvimento pulpar.
perda do espaço mésio-distal.

-

exame radiografico para complementar a avaliação.

"A finalidade do aumento de coroa clinica, independe da técnica utilizada, é estabelecer
um complexo dentogengival estável e saudável. E de oferecer condições adequadas para colocar
as margens das restaurações supragengivalmente."( WOLFFE et al ,1994, p.81)

Segundo DUARTE E AMORIM LOPES (2002) , o exame bucal detalhado proporciona
informações importantes sobre a extensão da cirurgia necessária para a exposição do dente que

será submetido ao aumento de coroa clinica, determinando se será limitada aos tecidos moles ou
se haverá necessidade de redução de tecido ósseo. A escolha da técnica cirúrgica, muitos casos é
determinada pela sondagem transulcular e pelo exame radiográfico.

a) Indicações do aumento de coroa clinica

ALLEN (1993) considera as seguintes situações para aumento de coroa clinica:
dentes com cáries subgengivais.
fraturas subgengivais.
coroa clinica curta por cáries extensas ou fraturas.
coroa clinica curta por exposição anatômica incompleta.
0 aumento cirúrgico da coroa clinica promove:
-

remoção da cárie.
restauração do dente sem violar a distância biológica.

-

retenção da restauração.
estética.

Segundo WOLFFE et al (1994) as indicações para realizar o aumento de coroa clinica são
divididas em :
-Periodontal: É o caso da erupção passiva atrasada, onde o E.J. fica muito extenso de coronal para
cervical. A localização subgengival da margem podem levar a doença periodontal inflamatória, e
com a cirurgia transformaria margens posicionadas subgengivalmente em supragengivais,
controlando o processo inflamatário, uma vez que haveria o acesso para o adequado controle de
placa pelo paciente.
-Restauradora: Quando há necessidade de retenção, como é o caso das coroas curtas ou
necessidade de tecido dental. Na presença de cáries subgengivais, onde a visualização e o
tratamento são simplificados pelo deslocamento apical da margem gengival. No caso de fraturas
subgengivais, de coroa eou raiz, perfuração radicular ou reabsorção radicular localizada no terço
corona].
-Estética: Quando a coroa clinica curta esta associada à linha de sorriso alta, expondo uma
quantidade excessiva de gengiva.
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0 intervalo de tempo que deve decorrer entre a cirurgia e a execução dos procedimentos
restauradores deve ser de aproximadamente 6 meses, pois é neste periodo que ocorre as maiores
alterações dimensionais da posição da margem da gengiva durante a cicatrização.
Segundo ROCKENBACH et al (1995) o procedimento de aumento de coroa clinica é
indicado para:
localização subgengival de lesão cariosa;
localização subgengival de traços de fraturas;
- impossibilidade de acesso à preparos subgengivais;
- impossibilidade de acesso as margens subgengivais de restaurações defeituosas;
- trepanação radicular apical à margem gengival.
Segundo VENTURINI et al (1998) o procedimento de aumento de coroa clinica pode ser a
solução para determinados problemas restauradores, tendo como meta a saúde do complexo
dento-gengival. E indicado nos casos onde a coroa clinica esta reduzida devido a uma série de
fatores, como caries, fraturas, traumas, visando acomodar a nova gengiva inserida e as margens
gengivais, sem violar o espaço biológico e o periodonto.
FESTUGATTO et al (2000) indicam aumento de coroa clionica nos casos onde necessita
retenção e acesso para preparos subgengivais e outros indicam para caries subgengivais, fraturas
subgengivais, coroas clinicas curtas que dificultariam a retenção da prótese fixa.
Segundo DUARTE E AMOR1M LOPES (2002) , o aumento de coroa clinica é
frequentemente indicado em situações em que há necessidade de restabelecer o espaço biológico
invadido. Dentre eles podemos citar:
caries subgengivais;
-

preparos dentais preexistentes invadindo o espaço biológico;
coroas clinicas curtas que dificultam os procedimentos de moldagem e retenção de
restaurações;
fraturas que invadem o espaço biológico;
perfurações subgengivais durante o tratamento endodõntico;
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- reabsorções radiculares;
-

dentes curtos devido à erupção parcial da coroa anatômica;

De acordo com BORGHETTI E MONNET-CORTI (2002), várias situações patológicas
podem ter como conseqüência a invasão do espaço biológico. As causas de violacão do espaço
são:
fraturas e fissuras;
-

cáries;
reabsorções;
fatores iatrogênicos como: perfurações e preparos subgengivais.
Uma avaliação pré-operatória é importante onde deve ser considerado diversos fatores,

anatomia radicular (comprimento e forma);
-

a saúde do complexo dentogengival;
as ameias;
a estética;
o estado endodôntico do dente;
a importância do dente;

-

a extensão apical da fratura, a cárie, etc.;
o nível da crista alveolar;
a extensão cervical das restaurações antigas;

-

a relação coroa clinica/raiz clinica.

Alguns limites tem que ser observados:
-

a estética (o resultado não deve ser antiestético; se o espaço a ser restabelecido envolver
um único dente, deve-se envolver o conjunto do segmento para respeitar os critérios
estéticos).

-

a relação coroa/raiz (a coroa clinica deve conservar a mesma altura da raiz implantada
no osso).

-

relação com os dentes contíguos (uma osteotomia pronunciada, não deve afetar os
dentes adjacentes).

-

altura do tronco radicular dos molares
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-

proximidade radicular (ao invés de desgastar somente estrutura óssea utiliza-se também
a técnica do IAR).

b ) Contra-indicações do aumento de coroa clinica
Segundo PALOMO E KOPCZYK (1978) , as contra-indicações do aumento de coroa
clinica sio:
- fraturas dentais estendidas até o terço médio da raiz pois, necessitarão de excessiva redução
óssea sobre a raiz fraturada e acabamento do contorno ósseo nos dentes adjacentes, podendo
resultar em mobilidade ou envolvimento de furca, ou ainda em aumento da profundidade da
bolsa.

- Prognóstico ruim.
- Inadequada proporção coroa/raiz (após cirurgia).

FESTUGATTO et al (2000)e DUAR1E E AMORIM LOPES (2002) descreveram como
procedimentos contra-indicados para aumento de coroa clinica: dentes não restauráveis, quando
a osteotomia necessária para o restabelecimento do espaço biológico comprometa a estética e a

furca dos dentes adjacentes. Assim, a estratégia para salvar dentes nessas condições deve ser
muito bem analisada para que não ocorram imprevistos após a conclusão dos casos.

3.7.2 TRACIONAMENTO DENTÁRIO

Para CAMPOS JUNIOR et al (1987) , a tração coronal possibilita uma cicatrização
altamente favorável, mas requer tempo para estabilização, cirurgia conetiva, redução da raiz
clinica, perda de inserção do dente. 0 tempo para a confecção

da coroa definitiva pode

ultrapassar 6 meses.

Quando a fratura é muito extensa, em que a remoção de osso de suporte dos dentes vizinhos
e do próprio dente comprometerá a estética, pode-se optar pelo fracionamento dental, ou o
sepultamento ou extração da raiz. (BARATIERI et al , 1993).
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Segundo MAGINI et al (1998) concluiram que é o tracionamento dental imediato é um
procedimento rápido e seguro, de excelente prognóstico, que constitui numa adequada opção de
tratamento para dentes com invasão da unidade dento-gengival por cáries, reabsorções ou
fraturas, principalmente em dentes isolados, na regido anterior, de grande valor estético. Possui as
vantagens de restringir o procedimento cirúrgico ao dente tracionado, de manter ou melhorar a
relação coroa clinica/raiz clinica, de não interferir com o periodonto de sustentação dos dentes
adjacentes, de ser realizado em sessão única, de eliminar a necessidade de uma cirurgia ressectiva
posterior e permitir a redução do tempo total de tratamento, possibilitando a recuperação da saúde
gengival/periodontal e o restabelecimento estético e funcional do dente envolvido. Por outro lado
têm sido mostrado que este procedimento pode resultar em reabsorções dentárias externas por
lesão das células do ligamento periodontal que revestem a superfície da raiz.

ZENOBIO et al (1998),descreveram a técnica de tracionamento dentário com o intuito de
auxiliar várias especialidades da odontologia, restabelecendo as distâncias biológicas, ajudando
na neoformaçãao óssea em defeitos de 2 a 3 paredes e possibilitando a exodontia em condições
especiais. 0 tracionamento radicular, é indicada em regiões estéticas onde aa distâncias
biológicas precisa ser devolvida e com técnicas cirúrgicas esta contra-indicadas, pois o contorno
gengival deve ser mantido.

O tracionamento dental para ser executado, é necessário considerar alguns fatores como a
estética, comprimento da raiz do dente em questão, proximidade e morfologia radicular,
localização das furcas, posição individual dos dentes, posição dos dentes vizinhos e a
possibilidade da restauração dental.

De acordo com BORGITETTI E MONNET-CORTI (2002) , existem diferentes técnicas
para aumento coronário ortodiintico que são:
a tração ou a erupção forçada;
a tração acelerada com fibrotomia supracrestal;
a extrusdo.
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a) TRAÇÃO OU ERUPÇÃO FORÇADA

Uma força ortodiintica moderada e continua estende as fibras periodontais sem ruptura e
provoca um deslocamento coronário da raiz, da gengiva marginal e do osso subjacente. Ou seja, o
periodonto acompanha o movimento. A tração é de aproximadamente mais ou menos lmm a

cada mês e o paciente é visto de 3 em 3 semanas. É colocado junto uma contenção. Após a
estabilização, um retalho posicionado apic,almente com osteotomia permite restabeler o espaço
biológico e reconstituir os tecidos gengivais ao nível que apresentavam originalmente.
(BORGHETTI E MONNET-CORTI , 2002)

Afirmam que a erupção forçada é comumente usada para permitir a restauração de uma
coroa severamente danificada, mas pode ser usada para resolver um defeito gengival estético no
maxilar. (PALOMO E KOPCZYK , 1978)
Na erupção forçada, as fibras periodontais são esticadas causando uma alteração da gengiva
marginal e do osso de suporte. Para compensar este processo , antes da restauração é necessário
cirurgia periodontal conetiva. ( SIVERS E JOHNSON, 1985; ZYSKIND et al ,1992)
Segundo WOLFFE et al (1994) , a erupção forçada apresenta algumas desvantagens:
resultado da desparidade na distância da raiz entre o dente erupcionado e o adjacente;
necessidade de dispositivos fixos;
retenção subsequente dos dentes tratados ortodonticamente ou dos dentes em sua nova

posição.

b)

TRAÇÃO ACELERADA COM FIBROTOMIA SUPRACRESTAL

Consiste da mesma técnica para tração associada com fibrotomia, com o objetivo de
acelerar o movimento, mas principalmete, fazer com que o dente emerja do periodonto sem que
esse acompanhe o movimento.
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Instala o dispositivo ortod8ntico e a cada 1 ou 2 semanas realiza a fibrotomia, que consiste
de uma incisão intrasulcular até o nível ósseo. Utiliza contenção. (BORGHETTI E MONNETCORTI , 2002)
c)

EXTRUSÃO

Os resultados obtidos através da extrusdo ortodemtica podem ser os mesmos da erupção
induzida. No entanto, poderá haver necessidade de um tratamento periodontal e cirurgia óssea
como procedimento secundário. Isso dependerá do contorno ósseo que resultar da eru-

pção.(PALOMO E KOPCZYK , 1978)
Para ZYSKIND et al (1992), na extrusão ortoantica, o movimento lento do dente é
requerido quando se quer remodelação óssea acompanhada pela tensão nas fi bras periodontais.
Durante a extrusdo rápida, o movimento coronal da gengiva e do osso alveolar ocorrem com a
rapidez que a raiz é extruida e para não ocorrer substituição de osso coronal. A reabsorção

radicular após extrusão parece ser muito rara.
No tratamento ortodemtico convencional, ocorre aposição óssea corno resposta à tensão e à

reabsorção a pressão.
Com relação à proporção coroa/raiz ZYSKIND et al (1992) afirmam que sua resultante é
mais favorável após tração ortodiintica que após cirurgia de aumento de coroa clinica.
Afirmam também que o período de retenção após tratamento ortod6ntico deve ser de
aproximadamente 6 meses.
ALLEN et al (1993) diz que a extrusdo ortodatica é indicada quando a redução óssea

cirúrgica ao redor do dente afetado e dos dentes adjacentes for excessiva e está contra indicada
em dentes que possuem curto comprimento de raiz e anatomia pobre, resultando em inadequada
relação coroa/raiz seguido de extrusdo.
ZENOBIO et al (1998) indicaram a técnica de extrusdo ortod6ntica para recuperação do
espaço biológico. Ela é importante na restauração de dentes fraturados abaixo do nível da crista
óssea. Outro fator importante também é que na fase ativa da extrusão são realizados fibrotomias
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supracrestais, para impedir a migração coronária da gengiva e do ligamento periodontal. Os pré
requisitos são: que a raiz deverá ter no mínimo 14mm de comprimento e a restauração de guta
percha 4mm para um bom selamento apical evitando falhas, e que a extrusio deve ser de 2 mm
de modo que lOmm fique dentro do osso fazendo com que a distância do nível da fratura ao
ápice não deva ser menor que 12mm, tendo uma proporção coroa-raiz de 50:50.

Em relação ao procedimento de tração, a maioria dos autores concorda, esta não causa
danos A superfície radicular e raramente são observados casos de reabsorção radicular. É uma
técnica previsível e de grande valia no tratamento periodontal/restaurador.

MAGINI et al (1998) também descreveu uma técnica de tracionamento dental imediato
como alternativa de tratamento para restituir a unidade dentogengival violada. A técnica consiste
na avulsão e extrusão imediata do remanescente dental, levando cirurgicamente a margem do
preparo a uma posição supragengival com o restabelecimento das distâncias biológicas.Inicia por
uma incisão em bisel inverso intrasulcular, seguida por deslocamento do retalho muco-periósteo.
A extrusdo foi realizada com fórceps, com movimentos leves de rotação. Após a extrusdo, o
elemento foi examinado e recolocado no alvéolo, em uma posição mais incisal. Com o auxilio de
uma sonda milimetrada mediu a quantidade de estrutura dental sadia que foi deixada acima da
crista óssea ( +- 3 mm ). Manteve o elemento nesta posição, fez uma contenção semi -rígida, com
fio de nylon e resina composta. Foi realizado então raspagem e alisamento da superfície radicular
supra-alveolar; Suturas interproximais e radiografia pós-operatória para controlar o procedimento
e os cuidados pós-operatórios foram seguidos incluindo antibioticoterapia.

Segundo o autor os riscos deste tipo de procedimento , como fratura do remanescente
radicular e reabsorção inflamatória por substituição, podem ser minimizados pela realização
correta da técnica cirúrgica e pelos cuidados pré e pós-operatórios.

Forças excessivas de tração provocam um estiramento das fibras e até mesmo sua ruptura.
0 dente parece sair do alvéolo. A tração 6 rápida ( 3 a 4 mm por mês). Controle semanal se faz
necessário a fim de se evitar a super-extrusdo ou até mesmo a extração. A contenção deve ser de

6 meses. (BORGHETTI E MONNET-CORTI , 2002)
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3.7.3 INTERFACE ALVÉOLO-RESTAURAÇÃO (JAR)
CAMPOS JUNIOR et al (1987) recomendam, para a extensão excessiva do preparo
subgengival, o tratamento da interface alveolo-restauração. Afirmam que a vantagem da
odontoplastia é não diminuir a inserção do dente, mas é limitada a dentes cuja largura da margem
preparada possibilite alisamento. Está indicada quando a invasão do espaço for minima.

Em casos de invasão minima e, esta invasao for supra -óssea, pode se realizar retalho para
expor a fratura com subsequente plastia radicular com brocas e discos de lixa.
Posteriormente realizou plastia dental e determinou o nivel da margem fora das distâncias
biológicas. (BARATIERI et al ,1993).
Segundo MESTRENER E KOMATSU (1998), o tratamento pela IAR possibilita um
contorno adequado eliminando ou minimizando as superfícies côncavas ou defeitos radiculares, e
melhorando os espaços interproximais ou interdentais. É indicado no tratamento das lesões de
furca incipiente onde, com desgaste estratégico do dente, pode-se eliminar o problema
periodontal. E junto com o desgaste e alisamento do dente, fazer a aplicação de Acido cítrico para
promover a remoção da "smear layer", desintoxicação, exposição de coldgeno radicular, efeitos
antibacterianos e inicio de estabilização do coágulo.
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4. CONCLUSÃO
0 objetivo da terapia restauradora e periodontal deve ser a preservação do dente; alguns
quesitos devem ser analisados como: devolver forma, função Independentemente do que estas
foram perdidas:seja caries, fraturas, próteses mal adaptadas ou restauração localizadas
subgengivalmente associadas a inflamação e na espera do tratamento restaurador.
A avaliação clinica e radiografica

é imprescindível para indicarmos procedimentos

cirúrgico-restauradores quu venham a obter êxito , pois deve ser respeitada a distancia média de
3 mm entre o topo da crista óssea alveolar e a margem da restauração e para executarmos os
diferentes procedimentos restauradores em conformidade com os princípios biológicos que regem
a unido dento-gengival.
Seguindo estes princípios o resultado das restaurações sera compatível, ao longo do tempo,
com a manutenção da saúde periodontal do indivíduo tratado.
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