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De tudo ficaram 3 coisas:

A certeza de que estamos sempre começando;
A certeza de que é preciso continuar;
A certeza de que podemos ser interrompidos
antes de terminar;
Façamos da interrupção um novo caminho;
Da queda um passo da dança;
Do medo uma escada;
Do sonho uma ponte;
E da procura

Fernando Sabino

Um encontro! "
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Resumo A colocação de implantes imediatamente após a extração
comprovadamente

e

uma modalidade de tratamento de sucesso. A reabsorção óssea e

o número de intervenções cirúrgico- restauradores são reduzidas, desta maneira
apresenta benefícios estéticos e funcionais. Já que muitas complicações podem
aparecer devido a falta de fechamento completo do retalho sobre o implante e/ou
membranas, o fechamento primário é importante quando se realiza implante imediato. A
exposição precoce dos implantes e/ou da membrana tem um efeito danoso no processo
de regeneração do osso e pode comprometer os indices de sobrevivência do implante.
Diferentes tipos de design de retalhos tem sido descritos na literatura para alcançar o
fechamento primário pelo tecido mole em procedimentos de implantes imediatos na
área anterior do maxilar, com ou sem o uso de membranas

Palavras-chaves: Implantes imediatos; retalhos cirúrgicos, terapia extração; tecido mole;
cicatrização da ferida.
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Abstract:

Implant placement made immediately after tooth extraction has proven to be a
successful treatment modality. Either bone resorption or the number and duration of the
surgical-restorative procedures are reduced, which, thus, present esthetic and functional
benefits. Since many complications can arise due to the lack of complete flap closure
over the implant and/or barrier membranes, the primary flap closure is important when
an immediate implant procedure is realized. Early exposure of the implants and/or
membranes has a detrimental effect on the bone regeneration process and may prevent
the degree of implant success. Several different flap designs have been described to
achieve primary closure for immediate implant procedures in the anterior area of the
maxilla, with or without the use of membranes.

Key Words: immediate dental implants; surgical flaps; tooth extraction/therapy; soft
tissue; wound healing.
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1 INTRODUÇÃO

Conforme a terapia implantar vai rapidamente se tornando o procedimento padrão
para uma ampla variedade de aplicações clinicas, os profissionais deparam-se com o
desafio de desenvolver protocolos de plano de tratamento mais dinâmicos.
A colocação imediata dos implantes nos locais de extração tornou - se um
procedimento de rotina, especialmente na região anterior da maxila. Esta abordagem é
usada primariamente para reduzir o intervalo de tempo entre a extração e a colocação
da restauração protética final. Sob as condições apropriadas, a colocação imediata dos
implantes tem alto índice de sucesso. Contudo, devido a discrepância entre o tamanho
e o formato do alvéolo de extração e do implante, um espaço 6 deixado usualmente na
área que circunda a porção corona l do implante. Muitas vezes, defeitos ósseos também
são encontrados na área da extração, o que requer o uso de técnicas regenerativas em
conjunto com a instalação do implante. Nestes casos, a cobertura completa do tecido
mole ao implante deve ser alcançada no sentido de promover condições adequadas
para a regeneração direcionada do osso.
Quando se discute o manejo do tecido mole em casos de colocação de
implantes imediatos, os seguintes fatores podem ser considerados: cobertura completa
da membrana de barreira em casos de regeneração de tecido guiada; fechamento
completo da ferida sem tensão na borda; manutenção da profundidade do vestíbulo,
especialmente nas zonas estéticas; preservação e, se necessário, acréscimo do tecido
ceratinizado; requisitos estéticos, como forma e contorno do sulco alveolar.
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Várias técnicas cirúrgicas são propostas para alcançar o fechamento de
tecido mole primário sobre implantes colocados em locais de extração. Becker

e

Becker(1990) descreveram o uso do retalho vestibular rotacionado de um dente
adjacente para alcançar o fechamento primário sobre implantes colocados em alvéolo
de extração associado As membranas. Esta técnica requer uma largura adequada de
gengiva ceratinizada e pode resultar em uma discrepância na junção muco-gengival e
na profundidade do vestíbulo e pode causar a recessão do sítio doador. Tinti e ParmaBenfenati(1995) introduziram uma técnica que usa uma série de incisões para separar a
camada de tecido palatal em várias camadas que são capazes de deslizar umas sobre
as outras. Esta técnica é muito útil e excelente e é aplicada tanto para casos de
implantes múltiplos quanto simples. As principais desvantagens desta técnica são o
tempo gasto e a sensibilidade da técnica, alem de que o paciente deve ter um tecido do
palato razoavelmente espesso. 0 uso de enxerto de tecido conjuntivo para implantes
imediatos, primeiro descrito por Edel(1995), é também uma escolha excelente em
muitos casos. Suas desvantagens são a necessidade de um local doador, que é uma
área cirúrgica secundária, e também é limitado a casos de implante único. Outras
técnicas, como retalho pediculado com formação de ilha

e

retalho palatino dividido

rotacionado são técnicas sensíveis e que consomem muito tempo, úteis apenas para
casos de implantes únicos, e não aplicáveis em casos de regeneração óssea guiada.
A técnica cirúrgica ideal para locais de implantes imediatos deveria cumprir os
seguintes critérios: altamente previsível; aplicável em casos de regeneração guiada;
trauma mínimo e pouco invasiva; cobertura completa e passiva do local de implante
sem estresse nos tecidos que circundam a área; aplicável em casos de implantes
únicos ou múltiplos; boa estética; realização rápida e fácil.

Conic nenhuma Wilke pubricada cumpre todos estes requisitos, a necessidade
de soluções cirúrgicas melhoradas permanece.
Será descrito algumas técnicas utilizadas para obter o fechamento de tecido

mole sobre implantes colocados imediatamente pôs extração.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ESTÉTICA DO SORRISO

0 objetivo da terapia com implantes em Areas estéticas atualmente não é

somente a obtenção da osseointegração. 0 resultado do tratamento utilizando
implantes requer restaurações harmônicas, na presença de tecidos moles e duros,
simulando a forma natural do sorriso (PHILLIPS; KOIS,1998).
Embora os avanços tecnológicos busquem criar dentes artificiais o mais próximo
possível da dentição natural, nem sempre é possível reconstruir os tecidos moles e
duros ao redor das restaurações. Para obter sucesso ao finalizar o tratamento é
importante considerar as

variáveis

Procedimentos

devem ser precisamente realizados pois erros na

cirúrgicos

que influenciam neste, antes de

manipulação dos tecidos moles ou mau posicionamento do implante,
presença

de suficiente tecidos moles

iniciá-lo.

mesmo na

e duros, pode levar a falha estética

(SCHINCAGHIA; NOWZARI,2001).

A integração da estética facial, gengival e dental é básica e primordial para se
obter um conjunto harmônico e natural para o sorriso do paciente. Previamente ao
planejamento, proposição ao paciente e execução do tratamento, é importante a
realização da anamnese do sorriso para não se criarem expectativas falsas ou que não

possam ser cumpridas em relação ao resultado esperado pelo paciente. 0 objetivo da
anamnese estética é definir os limites do que é atraente e belo para o paciente,
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identificar o que mais o incomoda e avaliar se o que ele deseja é realmente possivel de
ser obtido (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2002).
Segundo Renouard e Ranged (2001), a estética do sorriso pode apresentar
alguns fatores de risco que foram divididos em: dentais, gengivais, ósseos e do
paciente. Em relação aos dentes, quanto mais quadrados, mais fácil de se obter
resultados estéticos satisfatórios, quando comparados a dentes triangulares. pois
apresentarão uma superfície de contato maior e mais próxima da crista óssea.
conseqüentemente, maior previsibilidade de preenchimento do espaço interdental pela
papila. Em relação aos fatores de risco do paciente, o principal a ser analisado é sua
expectativa e exigência estética, bem como a higiene bucal.

2.2 FATORES DE RISCO ESTÉTICOS EM IMPLANTODONTIA

Para Renouar e Ranged (2001) há vários tipos de fatores de risco estéticos tais como:
gengivais, dentais, ósseos e do paciente

2.21 Fatores de risco gengivais

Os fatores de risco gengivais como a linha do sorriso é o primeiro parâmetro a
ser avaliado para restaurações nos setores estéticos Um sorriso gengival pode

representar uma contra-indicação relativa, especialmente se estão associados a outros
fatores de risco. A qualidade da gengiva quanto maior e mais fibrosa for a gengiva,
melhor sera o resultado estético. Gengiva muito afilada é mais difícil de se manipular e
nem sempre mascara as partes metálicas do implantes e do pilar protético. Uma boa
altura para a gengiva ceratinizada é também necessária, não somente para a saúde do
tecido, ao redor do implante. mas também para um melhor resultado estético. A
morfologia da papilas dos dentes adjacentes naturais é um importante parâmetro a ser
considerado. Se as papilas são longas e finas, é difícil obter um resultado estético
perfeito. Por outro lado, se as papilas são espessas e curtas, facilita a regeneração
natural.

2.2.2 Fatores de risco dentais

Quanto mais quadrada a forma do dente, mais fácil de se obter boa estética.
Dente de forma triangular representa um fator de risco, especialmente devido a
necessidade da regeneração da papila ser maior nessas situações e a posição do
implante ter de ser mais precisa. Se o ponto de contato interdental for menor que 5mm
da margem óssea, a regeneração da papila ocorre em praticamente todos os casos. Se
a posição for maior que 5mm da margem óssea, a chance de regeneração da papila
diminui, enquanto que a distância entre o ponto de contato e a margem óssea aumenta.
Quanto maior a superfície do contato interdental, menor o espaço papilar e mais
simples a regeneração da papila.

2.2.3 Fatores de risco ósseos

A presença de uma concavidade vestibular representa um importante fator de
risco estético. É necessário a regeneração ou enxerto ósseo prévio a cirurgia, ou

o

implante terá de ser colocado seguindo a crista óssea, mas com uma desfavorável
orientação do eixo da prótese. Mesmo se a regeneração da papila ocorrer naturalmente
em um dente natural, será difícil de ser obtida entre dois implantes, devido à ausência
de uma crista óssea (septo) naquela situação. A reabsorção de ossso vertical,
resultante de trauma ou doença periodontal, leva a uma diferença entre o nível do osso
onde os implantes serem colocados e o nível do osso dos dentes adjacentes. Se o
implante for colocado mais profundo (superior a 3mm) que a linha que une a junção
amelocementária, a coroa protética pode não estar alinhada com os dentes adjacentes.
A radiografia retroalveolar revelará a presença ou ausência de septo ósseo proximal
aos dentes adjacentes. São nessas cristas que as papilas gengivais podem ser
formadas.

2.2.4 Fatores de risco do paciente

É muito importante identificar pacientes que tem exigências estéticas nãorealistas. Quanto maior as exigências estéticas, mais cooperativo o paciente deve ser e
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tão mais importante é

ele estar consciente das dificuldades, das limitações e da

duração do tratamento. A higiene dental extremamente rigorosa e o bom controle de
placa bacteriana devem ser praticados pelo paciente a fim de obter os resultados
estéticos esperados. Caso contrário, a presença permanente de inflamação, mesmo em
grau menor, pode comprometer a qualidade e capacidade de cicatrização gengival. A
restauração provisória deve ser estável e não comprometer a capacidade do paciente
de controlar a placa bacteriana (Renouar; Rangert, 2001).

2.3 HISTÓRICO DOS IMPLANTES

O implante osseointegrado é mais uma alternativa no tratamento de pacientes
que precisam de reabilitação oral. De acordo com

o protocolo de Bránemark

(Bránemark 1985- tese do protocolo "padrão ouro") um período de cicatrização 12
meses após a extração do dente foi recomendada antes da colocação do implante
(ADELL et al.,1981), estendendo o período de tratamento durante vários meses; porém,
baseado em recentes evidências, a colocação de implante imediato em sítios de
extração pode também ser considerado como um procedimento previsível
(LAZZARA,1989; KRUMP; BARNETT,1991;

SCHWARTZ-

ARAD;GROSSMAN;CHAUSHU,2000; NOVAES JR et al.,2004).
Altas taxas de sucesso clinico são relatadas por Hammerle; Chen; Wilson,
(2004), quando os implantes são colocados de acordo com as indicações padronizadas.
Isto tem incentivado o empenho para a melhoria das taxas de sucesso dos implantes
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colocados em outras situações clinicas. Uma dessas indicações é a substituição dos
dentes por implantes colocados em alvéolos de extração recente. Embora os primeiros
procedimentos clínicos para a colocação de implantes imediatamente após a remoção
dental tenham sido descritos há muito tempo, apenas recentemente os detalhes de tais
abordagens clinicas têm sido estudados com maiores detalhes.
Muitos estudos clínicos e várias indicações clinicas têm documentado a alta taxa
de sucesso da terapia de implante dental (BRANEMARK et al 1977; ADELL et al 1981:
BABBUSH;KENT;MISIEK,1986; BUSER;VVEBER;LANG,1990: BUSER et al.,1991,
BEHNEKE: BEHNEKE:VVAGNER, 1992; SCHMITT; ZARB,1993; HENRY et al.,1996).
sucesso avaliado nestes estudos apresentaram critérios específicos. Geralmente, estes
critérios incluem falta de mobilidade, ausência de infecção persistente ou incomoda,
falta de dor, e ausência de radiolucência periimplantar continua (ALBREKTSSON et
al.,1986; SMITH; ZARB,1989; BUSER;VVEBER;LANG,1990 A maioria destes critérios
são projetados para avaliar a integridade óssea do implante e provê poucas
informações relacionadas à integridade do tecido mole ao redor do implante
(HERMANN et al.,2000)
Os implantes imediatos estão sendo amplamente aceitos,

e a literatura

disponível relata altos níveis de sucesso (variando de 94% a 100%, em média), mesmo
assim não há ainda um critério para seleção de caso aceito universalmente
(GELB,1999: VVAGENBERG: GINSBURG. 2001: MCNUTT; CHOU.2003).
Rosenquist e Grenthe (1996) acompanharam, por um período de 5,5 anos, 109
implantes imediatos e encontraram uma taxa de 92% de sucesso.
Cornelini et al. (2000) citaram estudos da taxa de sucesso mandibular de 95% e
taxa de sucesso maxilar de 92%.
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As taxas de sucesso para implante imediato geralmente estão bem acima de

90% , têm sido relatadas em diversos estudos. Similares àquelas reportadas para a
inserção convencional. Becker et al. (1994) relataram uma taxa de 90,6%. SchwartzArad; Chaushu, (1997) taxa de 93,9% a 100%. Penarrocha; Uribe; Balaguer (2004)
relataram uma variação da taxa de sucesso de diversos autores de 92,7 % a 98

%.Fugazzotto (2002) descrevem uma taxa 99,4%.
Conforme a terapia implantar vai rapidamente se tornando o procedimento

padrão para uma ampla variedade de aplicações clinicas, os profissionais deparam-se
com o desafio de desenvolver protocolos de plano de tratamento mais dinâmicos
(MCNUTT; CHOU,2003). Os primeiros implantes imediatos foram descritos por Schulte
e Heimke (1976) em um estudo clinico, depois de 8 anos de acompanhamento em
humanos, seguido de estudos histológicos (ANNEROTH et al.,1985; BARZILAY et al.

,1991).Seguindo estes e outros estudos, colocação de implante imediato se tornou um
procedimento clinico de rotina referenciado por Novaes Jr. et al.(2004).

2.4 AVALIAÇÃO PRECOCE AO TRATAMENTO DO IMPLANTE IMEDIATO

0 sucesso de qualquer tratamento de implante depende de planejamento préoperatório cuidadoso. Além disso,uma anamnese completa e exame clinico, avaliação
de radiografias são essenciais para calcular as características morfológicas do local de
implante proposto e o local de estruturas anatômicas( SCHROPP, 2002).
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A visão intra-oral é recomendada freqüentemente para uma avaliação preliminar
do local de implante planejado. Porém, uma limitação óbvia destes métodos de
radiografias é que eles não provêem informação sobre a largura buco-oral, angulações
e concavidades no processo alveolar, e então, pode ser necessário complementar com
imagem de tomografias computadorizadas( SCHROPP, 2002).
Segundo Chen; Wilson; Hammerle (2004) uma variedade de fatores pode
influenciar as alterações dimensionais do osso após a exodontia, e sabe-se que
atualmente o conhecimento de muitos aspectos encontra-se limitado. Os fatores
sistêmicos incluem a saúde geral do paciente e seus hábitos como , por exemplo:
tabagismo. Os fatores locais incluem os motivos da extração, número e proximidade
dos dentes a serem extraídos, o estado do alvéolo antes e após a exodontia, a
influência do biotipo tecidual na cicatrização, diferenças locais entre as regiões da boca
e da arcada dental e o tipo de prótese provisória usada.
Cornelini et al. (2000) citaram estudos da taxa de sucesso mandibular de 95% e
taxas de sucesso maxilar de 92%. A seleção cuidadosa do caso pode impedir a
colocação de implantes imediatos na região posterior da maxila quando a qualidade e
quantidade óssea for pobre, de fi ciente, ou ambos. (sendo difícil a obtenção da
estabilidade primária),( SCHWARTZ-ARAD; GROSSMAN; CHAUSHU,2000). Um indice
de falha geral do implante dental de 35% tem sido relatado quando se tem o tipo ósseo
IV.(JAFFINI BERMAN,1991). Quando se tem o tipo ósseo IV em implante maxilar, o
indice de falha aumenta para 44% (SCHWARTZ-ARAD; GROSSMAN: CHAUSHU,
2000).
Desde o trabalho de Lazzara (1989) a colocação de implantes imediatos foi
considerada um procedimento clinico rotineiro. Porém, algumas condições prévias
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devem ser observadas: a extensão do osso, reabsorção, a morfologia do defeito, avaliar
o direcionamento do implante objetivando a posição ideal para a restauração estética
e a presença ou ausência de infecção. Alguns autores Becker e Becker, (1990); Werbitt
e Goldberg,(1992) entre outros, consideram a presença de infecção, como patologia
periapical, uma contra-indicação para o procedimento.
Existe certo debate sobre o implante dental imediato em uma etapa versus duas
etapas. As tendências das pesquisas contemporâneas indicam que a cirurgia em duas
etapas é desnecessária (a técnica cirúrgica não submersa tem sido bem-sucedida),
mas fatores específicos ao paciente (alcoolismo, higiene oral, estado periodontal,
presença de dentadura provisória, entre outras) podem afetar o julgamento clinico,
direcionando-o para a cirurgia em duas etapas (CAVICCHIA; BRAVI,1999).
A avaliação da localização do dente, estética, presença de infecção, número de
implantes a serem colocados simultaneamente, volume disponível de osso para apoio
do implante, presença de defeitos ósseos e largura dos tecidos do palato na área a ser
tratada são itens importantes para determinar o procedimento cirúrgico de implante no
momento de extração do dente (NEMKOVESKY, et al. 2002).
Embora a colocação de implantes imediatos em locais infectados cronicamente
devido a patologias periapical tenha sido relatada clinicamente, um estudo histomorfométrico em cachorros tem mostrado que o contato do osso com o implante foi maior
quando não havia infecção presente. Uma taxa mais alta de falha dos implantes
imediatos está associada com infecção pen-dental como motivo para extração do
dente. Por esta razão, o procedimento em 2 estágios cirúrgicos deveria ser levado em
consideração quando existem sinais de infecção (NEMKOVESKY, et al. 2002).

2.5 INDICAÇÕES GERAIS E ESPECIFICAS PARA 0 IMPLANTE IMEDIATO

Segundo Scarso Filho; Barreto;Tunes(2001) a técnica do implante imediato está
indicada quando se deseja prevenir a reabsorção da tábua óssea vestibular após
extração e diminuir o tempo de tratamento.
Está indicada a aplicação do protocolo de implante imediato em situações
clinicas como fraturas de raiz, complicações endoclônticas-periodontais, ou fracassos
de cirurgia endoclôntica, cáries de raiz largas e fracassos periodontais.ou seja, para
substituição de dentes com patologias sem possibilidade de tratamento.
(PENARROCHA; URIBE; BALAGUER,2004).
óssea
É importante o diagnóstico imediato para não ocorrerem infecção e perda
osso é
subseqüente na região vestibular, principalmente nos dentes anteriores, onde o
extremamente delgado. Os procedimentos prévios de remoção da coroa e submersão
radicular para o crescimento espontâneo dos tecidos moles podem eliminar esses
problemas e criar condições favoráveis para a instalação dos implantes, a sua
osseointegração e a reconstrução do rebordo ósseo alveolar (LANG;BRAGGER:
HAMMERLE,1994).
Os procedimentos são iguais aos descritos no caso de fratura, isto 6, submerção
radicular, remoção do processo inflamatório e ganho tecidual, recuperando clinicamente
o local,antes do procedimento de exodontia e instalação do implante (CRUZ,2006).
0 tratamento periodontal apropriado e a estabilização do processo inflamatório
dos tecidos devem ser completados antes de proceder a colocação do implante e
regeneração tecidual guiada (RTG) (CRUZ,2006).

Cada vez mais incisivos e caninos permanentes estão sendo substituidos
unitariamente por implantes devido a injúrias traumáticas do dente. Estes pacientes
geralmente são indivíduos jovens que requerem tratamentos rápidos e resultados
estéticos altamente satisfatórios. Esta combinação de exigências complica a tarefa do
cirurgião; enquanto que se pode obter um tratamento rápido com a colocação imediata
do implante, o envolvimento dos tecidos moles na cirurgia geralmente produz um
resultado estético comprometedor (ROSENQUIST,GRENTHE,1996).
Vários estudos demonstraram que a taxa de sobrevivência dos implantes
colocados após a exodontia com fraturas radiculares, perfurações e problemas endoperiodontais combinados

é

similar àqueles implantes colocados em rebordos

cicatrizados (PECORA et al.,1996;NOVAES Jr_et al., 2003).
Em geral, o critério de seleção para o implante dente imediato depende
contextualmente das circunstâncias peculiares que envolvem cada paciente, e devem
refletir os seguintes aspectos: obtenção da osseointegração desejada, considerações
anatômicas, maximização dos resultados estéticos, manutenção dos tecidos moles,
restauração da função, técnica cirúrgica e a experiência do cirurgião, estado de saúde
do paciente e o seu nível de comprometimento (WAGENBERG:GINSBURG. 2001:
MCNUTT: CHOU,2003).
A análise histológica da implantoterapia dental imediata demonstra que a
osseointegração é previsivelmente alcançada e eficaz, mas requer um minimo de 3 a 5
mm de osso para o contato firme com

o implante (DOUGLASS: MERIN,2002:

FUGAZZOTT0,2002). A qualidade e quantidade óssea e a técnica cirúrgica são
determinantes clínicos predominantes que afetam a estabilidade primária.
Freqüentemente, a literatura aponta a estabilidade primária como o determinante mais
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importante da osseointegração porque permite a manutenção do osso

vital,

estabilização do coágulo, prevenção do colapso do tecido mole e o crescimento do
epitélio para apical (HAHN, 2000; WAGENBERG;GINSBURG, 2001;
MCNUTT;CHOU,2003).
Quando não se atinge a estabilidade, o procedimento deve ser abortado. A falta
de prudência nesta situação resulta na seguinte sequela: encapsulamento do implante
por tecido fibroso, perda qualitativa e quantitativa de tecido mole e osso e eventual falha
do implante (MCNUTT; CHOU,2003).
As indicações clinicas especificas são as seguintes: o local ideal da extração
para o implante imediato deve apresentar pouca ou nenhuma perda óssea, com osso
alveolar de suporte remanescente adequado, osso subapical também adequado e crista
óssea densa (são desejáveis os tipos ósseos II e Ill, que aumentam a probabilidade de
sucesso), ( CORNELINI et al.,2000).
A altura óssea alveolar (do ápice alveolar até a crista óssea) deve apresentar um
valor mínimo de 7 al 0 mm ( CORNELINI et al.,2000).0s níveis ósseos além do ápice
(subapical) são muito importantes, especialmente se for necessário mais osso para
obter o apoio do implante imediato (de 3 a 5 mm de osso efetivo para contato com o
implante).
De acordo com alguns clínicos, 4 a 5 mm ou 3 a 5 mm de osso higido além do
ápice é necessário para alcançar este objetivo (DOUGLASS;MERIN,2002; MCNUTT;
CHOU,2003).
Em todos os casos, a extração de dente imediata, resulta em uma abertura de
largura adequada e altura para a colocação de um implante imediato. Critérios locais
adicionais para a pesquisa de Bianchi e Sanfilippo,2004 foram dentes adjacentes ou
implantes com necessidade de restaurações protéticas, indicações de tratamento

1.;

periodontal cirúrgico antes do implante, higiene oral boa oclusão estável da dentição
existente e adequada dimensão vertical das restaurações protéticas cerâmicas e de
metal existente.

1.6 VANTAGENS DO IMPLANTE IMEDIATO

Colocação de implante imediato ou pouco tempo depois que extração de dente
oferece várias vantagens para o paciente como também para o clinico, incluindo tempo
de tratamento mais curto (LAZARRA,1989; BECKER et al 1994; CHEN:WILSON:
HAMMERLE,2004; PE1JARROCHA;URIBE;BALAGUER,2004), menor reabsorção
óssea e preservação do osso do local da extração (BECKER et al.,1994: WATZEK et
al.,1995; PENARROCHA;URIBE;BALAGUER,2004), menos sessões cirúrgicas
(BARZILAY

et al.,1991; CHEN;WILSON:HAMMERLE,2004; PENARROCHA:

URIBE;BALAGUER,2004), definição mais fácil da posição de implante, direcionamento
ideal do implante (VVERBITT;GOLDBERG,1992), maior aceitação ao tratamento pelo
paciente (NOVAES Jr. et al. :2003)

e

talvez oportunidades melhores para a

osseointegração por causa do potencial de cicatrização do alvéolo de extração fresco (
LAZZARRA,1989; WERBITT;GOLDBERG,1992; GRUNDER et al 1999). 0 aspecto
psicológico é também um fator importante, pois reduz a sensação de perda do dente
(CRUZ,2006 ).
Quando a colocação do implante é retardada para um período de tempo após a
exodontia, a cicatrização do tecido mole oferece oportunidade de maximizar o volume

26

tecidual para garantir uma adaptação adequada do retalho e uma estética aceitável.
Entretanto, esta vantagem é prejudicada pela reabsorção óssea e perda das dimensões
do rebordo. Então, a época de colocação do implante após a exodontia pode ser
importante para se tirar proveito da cicatrização do tecido mole, mas sem o risco de
perda de volume ósseo pela reabsorção. Faltam dados que sustentam a melhoria dos
resultados estéticos com a colocação tardia do implante (CHEN;WILSON;
HAMMERLE,2004).
A involução progressiva do osso alveolar começa com a perda do dente, e é
acompanhado por uma redução de qualidade e quantidade de tecidos duro e mole.
Pesquisas experimentais em animais (LUNDGREN et al.,1992;
PARR;STEFLIK;SISK,1993; BARZILAY et al.,1996) e estudos clínicos (LAZZARA,1989;
PECORA et al.,1996) demonstram que o implante colocado imediatamente reduz
reabsorção alveolar (WHEELER;VOGEL;CASELLIN1,2000). Além disso, o procedimento
cirúrgico também permite uma reabilitação oral final melhor porque facilita ambos na
preservação de contorno do rebordo alveolar, da morfologia e instalação da prótese
sobre implante, mantendo o ângulo do dente natural (WERBITT;GOLDBERG,1992).
Também há benefícios importantes porque o tempo do tratamento está reduzido.
Realmente, a cicatrização do processo alveolar coincide com

o período de

osseointegração do implante e o paciente pode alcançar o restabelecimento do
edentulismo dele rapidamente e por meio de uma única exposição cirúrgica
(SAADOUN;MISSIKA;DENES,1990; BIANCHI; SANFILIPP0,2004).
Schropp et al.(2003) em uma análise usando radiografia de subtração por um
período de 12 meses confirmaram que a formação óssea no interior do alvéolo ocorria

simultaneamente com a perda da altura da crista alveolar; a maior parte deste ganho e
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perda óssea ocorre nos primeiros 3 meses após a exodontia. No mesmo estudo,
medições lineares das radiografias mostraram que os níveis da crista óssea nas

superfícies adjacentes aos locais da exodontia permaneceram relativamente inalterados
por um período de observação de 12 meses (perda média de 0,1 mm). Em contraste, os
níveis da altura óssea mesial e distal nos alvéolos da extração foram reduzidos em 0,3
mm. 0 nível ôsseo que regenerou no alvéolo da extração não alcançou o nível ósseo

dos dentes adjacentes.
As medições a partir de modelos diagnósticos permitem a verificação das
evidentes alterações morfológicas que ocorrem durante a cicatrização, refletindo as
alterações tanto no osso como na mucosa de revestimento (SCHROPP et al.,2003).

Aproximadamente de 5 a 7 mm da redução horizontal ou vestíbulo-lingual do rebordo,
representando em torno de 50% na largura inicial do rebordo, ocorre num período de 6
a 12 meses. A maior dessas alterações ocorre em 4 meses de cicatrização
(JOHNSON,1963; JOHNSON ,1969).

Uma redução da altura vertical correspondente de 2,0 a 4,5 mm acompanha a
alteração horizontal (IASELLA et al.,2003). Alterações apicocoronais maiores ocorrem

em locais de exodontia múltiplas adjacentes do que em locais de exodontias simples
(SCHROPP et al.,2003; JOHNSON,1963).

Segundo Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001), as vantagens da colocação
imediata dos implantes pós-extração são: redução do tempo de tratamento com menor
trauma aos tecidos e menor desconforto ao paciente; o alvéolo promove um guia para a
instalação do implante e facilita a reabilitação protética; diminuição da perda óssea em

altura, quando o implante estiver posicionado no centro da crista; possibilidade de

1

8

inserir implante longos com melhor prognóstico; indices de sucesso satisfatórios do
ponto de vista funcional;
Implantes colocados diretamente em locais de extração frescos ou pouco depois
da extração, com ou sem membranas tem tido sucesso em ensaios clínicos e modelos
experimentais. Durante os primeiros 3-6 meses depois da extração do dente, é provável
que ocorra reabsorção marcante do osso alveolar residual, o que poderia prejudicar a
qualidade da restauração final. Tanto o implante imediato-retardado quanto o imediato
reduziu o tempo desde a extração do dente até a reabilitação completa, quando
comparados com os protocolos clássicos de implantes tardios

e de implantes

posteriores. A reabsorção da fina parede bucal e da crista alveolar depois da extração
pode ser retardada por uma inserção oportuna do implante. Implantes mais longos
podem ser colocados mais cedo se comparados com procedimentos de implantes mais
tarde. (NEMKOVESKY, et al. 2002)

2.7 ESTÉTICA E TECIDO MOLE NO IMPLANTE IMEDIATO

0 sistema de osseointegração de Branemark foi introduzido com o simples
objetivo de fornecer uma prótese dental fixa ao paciente edêntulo. Por isso, pouca
importância foi dada aos resultados estéticos do procedimento, mesmo já havendo
várias técnicas de manejo de tecido mole em discussão (HERTEL et al.,1994).
Embora a estética seja frequentemente citada como motivo para a colocação
imediata do implante, (WERBITT;GOLDBERG,1992) faltam dados sobre os resultados
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estéticos

após

a

colocação

imediata

do

implante(ROCCI;

MARTIGNONI;GOTTLOW,2003).
Entretanto, as técnicas adjuntas para mobilizar retalhos (NEMCOVSKYARTZI
MOSES 2000) e para aumentar o volume de tecido mole (EDEL.1995) para

o

fechamento da ferida nos locais do implante imediato podem ser benéficas para garantir
resultados estéticos aceitáveis. Técnicas inovadoras, incluindo a colocação de
implantes imediatos não-submersos (BRAGGER;HAMMERLE;LANG,1996)

e

procedimentos sem retalhos (ROCCI;MARTIGNONI;GOTTLOW.2003) necessitam de
mais avaliação a respeito dos resultados estéticos.
A colocação imediata de implantes pode ser afetada adversamente pela
presença de infecção, (ROSENQUIST;GRENTHE,1996; POLIZZI et al.,2000) falha no
fechamento por tecido mole

e deiscência

do retalho sobre

o

local da

exodontia(WILSON; WEBER,1993) particularmente quando são usadas barreiras
membranosas para regeneração óssea guiada (BECKER et al 1991;WILSON Jr et
al.,1998). Os resultados dos tratamentos tanto com colocação submersa quanto nãosubmersa podem ser afetados pela falta de volume tecidual e biotipos de tecido fino
(CHEN; WILSON; HAMMERLE 2004).
Com o objetivo de fornecer uma barreira oclusiva sobre o implante colocado no
alvéolo de extração fresco, geralmente se realiza uma plastia do tipo Rehrman.
Conforme a borda mucogengival é rompida, a quantidade de gengiva inserida sobre o
local da extração é reduzida e as papilas adjacentes são destruídas. Adicionalmente, a
redução de tecido mole resulta algumas vezes numa concavidade vestibular
(ROSENQUIST; GRENTHE,1996). Muitas técnicas para superar estas desvantagens
têm sido sugeridas. A mais bem sucedida delas do ponto de vista estético parece ser o

T;(1

retalho em ilha pediculado

e o enxerto livre de mucosa (LANDSBERG,1995,

ROSENQUIST;GRENTHE, 1996). Entretanto, ambos os métodos possuem
desvantagens; o retalho em ilha pediculado é um procedimento complicado e a necrose
precoce e a decomposição do enxerto livre de mucosa algumas vezes pode levar
perfuração da mucosa e desintegração do implante (ROSENQUIST,GRENTHE,1996).
É necessário então um método mais seguro, previsível e preferencialmente menos
complicado para selar o alvéolo (ROSENQUIST,AHMED, 2000).
É de fundamental importância o desenho do retalho, principalmente se houver
ainda uma perfuração remanescente na gengiva sobre a raiz submersa. Dependendo
da área da perfuração, poderá haver necessidade de incisões verticais liberando o
retalho para o deslizamento coronal. Na maioria dos casos, entretanto, o crescimento
tecidual espontâneo é suficiente para deixar uma minima abertura e o retalho pode ser
executado dentro dos parâmetros regulares sem necessidade do deslizamento coronal.
Geralmente, a incisão supracristal com incisões verticais relaxantes para se visualizar a
região são suficientes (CRUZ, 2006).
Nemcovsky;Artzi;Moses (2000) apresentaram dois tipos de retalhos rotacionados
do palato, um retalho de espessura total e outro de espessura parcial (dividido) para
casos onde não se fez a submersão e há falta de tecido. Landsberg (1995); Khoury e
Happe (2000) também apresentaram diferentes procedimentos para o fechamento
primário, em implantações imediatas.
Apesar de inúmeros recursos técnicos de movimentações de retalhos (LANGER;
LANGER,1990; TINTI;PARMA-BENFENATI,1995; KHOURY;HAPPE 2000), com a
finalidade de se obter o fechamento primário em implantes imediatos, o preparo prévio
dos tecidos e a indução do seu crescimento LANGER (1994), reduzindo ou eliminando

a abertura, reduzem muito a necessidade de movimentação do retalho, e aumenta a
previsibilidade do fechamento.

2.8 IMPORTÂNCIA DA MANIPULAÇÃO DO TECIDO MOLE NA COLOCAÇA0
IMEDIATA DO IMPLANTE

A colocação imediata de implantes dentários em sítios recém-extraídos foi
desenvolvida para ganhar tempo e preservar a integridade do rebordo alveolar da
reabsorção óssea pós-extração (WILSON Jr et al.,1998; ANNEROTH et al.,1985).
Como conseqüência , o fechamento primário do tecido mole nos procedimentos de
implante imediato se torna um pré-requisito clinico vital para muitos autores. (BECKER:
BECKER,1990; GOTFREDSEN et al.,1993). Portanto, muitas técnicas foram usadas
para conseguir o fechamento de tecido mole completo com um resultado clinico
satisfatório, seja pelo abaulamento e liberação das margens de tecido mole para
aproximar as bordas da ferida, seja pela aplicação de um procedimento cirúrgico para o
mesmo objetivo (BAHAT;HANDELSMAN,1991; GHER et al.,1994; EVIAN,
CUTLER,1994). A exposição precoce de implantes colocados imediatamente em
alvéolos frescos foi um evento comum até essas novas técnicas oferecerem resultados
de fechamento de tecido mole com previsibilidade. Essa exposição precoce dos
implantes dentários pode ter um impacto negativo sobre os procedimentos de
regeneração óssea

e

comprometer os indices de sobrevivência do implante

(GOTFREDSEN et al.,1993; BECKER et al.,1994; JOVANOVIC,SPICKERMAN,
RICHRER,1992).

Segundo Scarso Filho;Barreto;Tunes(2001) após a extração de uma raiz dentária
e a instalação imediata de um implante osseointegrado, não existe condições ideais
para osseointegração, pois apenas a porção média e apical do implante está recoberto
Por tecido ósseo. Desta forma, o selamento do alvéolo é fundamentral para prevenir o
crescimento de tecido mole e favorecer o crescimento de tecido ósseo ao redor do
implante Este selamento é decisivo na determinação de 4 fatores: a espessura e
posição da gengiva ceratinizada , o volume vestibular (contorno) do processo alveolar,
o nível e a configuração da gengiva marginal e o tamanho e a forma da papila. Assim, a
manutenção dessas estruturas evita a ocorrência de defeitos estéticos que necessitem
de modificação ou correção cirúrgica através de técnicas mais complexas

e com

resultados muitas vezes insatisfatórios. Desta forma, um mérito relativo tem sido
atribuído ás técnicas usadas para fechamento do alvéolo.
A adesão a um protocolo padrão satisfatório para implantes dentários submersos
introduzido por Branemark (HERTEL et al., 1994) e a necessidade de proteger o
material de enxerto ósseo do ambiente oral e de retardar a migração dos tecidos
epiteliais dentro das paredes do alvéolo enfatizaram a importância do fechamento do
tecido mole. Apesar disso, não existem dados científicos disponíveis para confirmar o
uso de um procedimento sobre o outro, nem indicações restritas para o uso de uma
abordagem cirúrgica especifica.
0 fechamento completo do alvéolo na colocação imediata do implante é urn
procedimento sensível á técnica utilizada que requer atenção especial. Ele influencia a
espessura, posição e configuração da mucosa inserida, assim como o futuro perfil de
emergência (ROSENQUIST 1997).
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Segundo El Askary (2004) os métodos mais comuns de se obter fechamento de
tecido mole primário na colocação imediata de implante são o retalho palatino
rotacionado, o retalho vestibular rotacionado, rehermanplastia, o retalho pediculado
com formação de ilha e a utilização de barreiras para regeneração tecidual guiada

2.9 TÉCNICAS CIRÚRGICAS

2.9.1 Retalho Palatino Rotacionado de Espessura Total(RPF)

A técnica de retalho palatino rotacionado foi introduzida por NemkoveskyArtzi,
Moses (2000). Originalmente, o objetivo era a obtenção de fechamento primário sobre o
topo de um implante imediato sem modificação ou alteração do contorno vestibular de
mucosa ceratinizada, que pode ser vital para um resultado estético final das próteses
suportadas por implantes. Um retalho pediculado palatino é girado na direção da
mucosa vestibular para cobrir o orifício do alvéolo.
Nemkovesky;Artzi; Moses (2000) relataram que a inserção imediata do implante
após a exodontia

é

uma modalidade de tratamento bem sucedida. Nestes

procedimentos, é importante o fechamento primário do retalho para que os resultados
finais sejam satisfatórios. 0 objetivo do trabalho desenvolvido pelos autores foi avaliar
uma abordagem cirúrgica que proporcionasse a cicatrização primária dos tecidos moles
sobre os implantes colocados em alvéolos dentais frescos. Foram colocados

1 Biblioteca Universitária
UFSC

consecutivamente 26 implantes em 24 pacientes imediatamente após a exodontia de
dentes superiores, anteriores ou pré-molares. A cicatrização primária foi obtida através
de uma técnica cirúrgica baseada na rotação do retalho palatal (RRP) para cobrir o
implante. Como material de enxerto foi utilizado osso bovino desproteinizado. A
distância apicocoronal entre a crista óssea alveolar vestibular e a porção coronal do
corpo do implante foi medida na época da inserção do implante (média 2,6mm, DP
1,72) e no segundo estágio cirúrgico (média 0,6 mm; DP 0,70). Foi calculada a
diferença entre os dois registros. 0 ganho médio da crista alveolar foi de 2,0mm (DP
1,69; p=0,001). Em 1 paciente, onde a cobertura do parafuso foi exposta
prematuramente, observaram perda de crista óssea.
Segundo El Askary (2004), a técnica do retalho palatino rotacionado consiste
numa incisão intra-sulcular realizada ao redor do dente superior a ser extraído

e do

aspecto proximal palatino dos dentes adjacentes, em seguida, o dente não aproveitável
é extraído de modo não traumático, e a osteotomia para o implante é preparada de
acordo com um protocolo tridimensional de colocação estética do implante. Depois, o
implante é colocado, e é realizada uma incisão interna biselada para delinear um
retalho pediculado palatino de espessura total. 0 retalho pediculado é elevado,
cuidadosamente, do osso subjacente e girado na direção do orifício do alvéolo.
Material de enxerto ósseo é usado para preencher o vazio do alvéolo entre o implante e
as paredes do alvéolo e uma membrana para GTR deve ser colocada. 0 retalho
pediculado é girado, cuidadosamente, utilizando uma pinça cirúrgica e, então, dobrado
e suturado na margem gengival vestibular ceratinizada do alvéolo. Esse procedimento
tem mostrado grande sucesso clinico em razão da melhora do fluxo sanguíneo do
pediculo pela mucosa palatina. Portanto, a técnica oferece um fechamento de tecido

mole de qualidade ao mesmo tempo em que preserva a integridade vestibular da faixa
ceratinizada de tecido mole (FIG. 1e2).
Esta técnica oferece uma valiosa abordagem terapêutica previsível para se obter
e manter a cobertura por tecido de cicatrização primário e a regeneração da crista
óssea marginal de implantes colocados em alvéolos após a extração de dentes
maxilares, sem o uso de barreiras (NEMKOVESKY; ARTZI; MOSES, 2000).

Figura 1- desenho do retalho palatino rotacionado

Figura 2- rotação do retalho para o lado vestibular cobrindo o local do implante

Fonte - El Askary, 2004.

Geralmente a abordagem com implantes imediatos são preferidos na região
anterior da maxila, que é freqüentemente afetada por um nível significativo de atrofia
imediatamente após a extração e em um local onde a estética é de importância
primária 0 uso de RSPF e RPF para o fechamento primário do tecido mole depois da
extração evita a necessidade de uma grande reposição coronal e/ou lateral da margem
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bucal, a relação normal que existe nos tecidos circundantes não é perturbada, a junção
muco-gengival permanece quase inalterada e a profundidade do vestíbulo não é

deturpada. 0 máximo de tecido mole é preservado e subseqüentemente a reabilitação
estética pós-operatória é melhorada (NEMKOVESKY, et al 2002).
0 fechamento da ferida primária com a RPF é importante para se alcançar uma
força de tensão mais alta e precocemente. 0 fechamento da ferida primária sobre o

local da extração influencia o tempo para a completa cicatrização. A aproximação das
extremidades do ferimento e a cobertura primária incipiente do local da extração pelas
bordas é importante para acelerar a cicatrização do ferimento pois reduz a massa de
tecido de granulação e pela obliteração adequada do espaço morto da ferida. Quando o
local de extração não é primariamente fechado, o tecido mole cobre o alvéolo vazio
durante a elevação da borda para a colocação do implante, que ainda apresenta força
de tensão e facilmente rompe após muitas semanas. 0 fechamento do tecido mole
primário no momento da extração com a RPF diminuiu o risco de exposição precoce da

membrana. Em implantes retardado-imediatos primariamente fechados por RPF no
momento da extração, não houve exposição de nenhum dos parafusos de cobertura do
corpo do implante. Por esta razão, parece apropriado o uso deste protocolo de implante
quando mais do que um implante é colocado simultaneamente (NEMKOVESKY, et al
2002).

2.9.1.1 Quando usar o Retalho Palatino Rotacionado de Espessura Total (RPF) ou

Retalho Palatino Dividido Rotacionado (RSPF) ?
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A técnica do PRF preserva parte do suprimento sanguíneo, diferente dos
enxertos gengivais livres. 0 acesso RPF não permite o uso simultâneo de membrana. 0
procedimento RSPF pode ser realizado apenas quando os tecidos do palato forem
espessos o suficiente para permitir a sua divisão. 0 acesso RPF pode ser usado
quando a gengiva do palato no tratamento for mais fina do que 5 mm, como

determinado por sondagem pré-operatória. 0 acesso cirúrgico de dois estágios do
implante tardio permite que defeitos do osso ao redor dos implantes sejam cobertos por
uma membrana. A situação anatômica pode diferir entre as regiões anterior e posterior
do palato. Por esta razão, a sondagem da largura dos tecidos é obrigatória em cada
paciente antes de se tomar a decisão sobre qual procedimento é indicado (
NEMKOVESKY, et al 2002),
0 acesso RPF não permite o uso de membrana. Ele difere do RSPF, criando

uma ferida cirúrgica no palato que cicatriza por intenção secundária. Contudo, o
procedimento RPF é mais fácil de realizar do que o RSPF desde que não ocorra
nenhuma ruptura da borda do palato. A RPF é aconselhada especialmente quando a
largura da gengiva do palato na área de tratamento é de 4 mm ou menos (como
determinada através de sondagem pré-operatória). Por outro lado, o procedimento
RSPF com ou sem o uso de uma membrana de barreira é a técnica de escolha para

procedimentos de implante de um único dente (NEMKOVESKY, et al. 2000).

2.9.2 Retalho Palatino Dividido Rotacionado (RSPF)
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A colocação de implantes imediatamente após a extração do dente está se
tornando um procedimento comum na reabilitação oral de implantes. Contudo, a falta
de fechamento total do retalho marginal pode colocar em risco os resultados finais. Os
autores descreveram um acesso cirúrgico que possibilitou o fechamento previsível do
tecido mole primário sobre os implantes colocados nos alvéolos de extração. Esta
técnica é baseada no RSPF contendo periósteo e tecido conjuntivo, cobrindo o implante
e/ou a membrana. Em 29 pacientes, 33 implantes consecutivos foram colocados
imediatamente após a extração de 1 ou 2 dentes maxilares anteriores ou pré-molares.
Pacientes foram divididos em 2 grupos: Grupo A (15 pacientes; n = 18 locais) onde não
foi usada membrana e Grupo B (14 pacientes; n = 15 locais) onde uma membrana
oclusiva de colágeno re-absorvível foi usada. A distância entre a osso da crista alveolar
e o aspecto coronal do implante foi medido no momento da colocação do implante
(Grupo A: média 1,9 mm, SD 1,16; Grupo B: média 4,6 mm, SD 1,18) e no segundo
estágio da cirurgia (Grupo A: média 0,3 mm, SD 0,46; Grupo B: média 0,7 mm, SD 0,7).
A diferença entre os dois registros (formação do osso da crista) foi calculada (Grupo A:
1,7 mm, SD 1,03; Grupo B: 3,9 mm, SD 1,12) e mostrou ser estatisticamente
significante (P< 0,0001). A formação do osso da crista, relativa a distância inicial entre o
implante

e a crista óssea no momento da colocação do implante era de

aproximadamente 85% em ambos os grupos. Em 4 locais (2 em cada grupo), onde os
parafusos de cobertura estavam expostos antes do segundo estágio da cirurgia, a
regeneração completa do osso da crista não ocorreu. 0 uso de uma membrana pode
ser eliminado em casos apropriados durante a colocação de implantes em locais de
extrações. Este procedimento oferece um acesso de tratamento previsível em se
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alcançar a completa cobertura de tecido mole, enquanto permite a cicatrização de
defeitos ósseos em procedimentos de implantes imediatos(NEMKOVESKY; ARTZI;
MOSES,1999).
Enxertos de periósteo autógeno usados como barreiras seletivas de células
melhoram as novas junções peri-dentais. 0 estudo descrito por Nemkovesky; Artzi;
Moses,1999, usa a RSPF contendo periósteo e tecido conjuntivo para obter e manter o
fechamento primário nos locais de extração depois da colocação de implantes
imediatos. Esta técnica permitiu a exclusão da borda do epitélio da área do ferimento,
formando um espaço segregado, revestido de modo oclusivo por periásteo, onde o
osso pode crescer por baixo.
A técnica, usando RSPF, oferece um acesso de tratamento previsível e valioso
para alcançar o fechamento do tecido mole primário enquanto permite a cicatrização
dos defeitos ósseos ao redor dos implantes imediatamente colocados depois da
extração com ou sem o uso de membranas (NEMKOVESKY; ARTZI; MOSES, 1999).
NEMKOVESKY,

et al (2002), avaliaram a cicatrização clinica dos defeitos da

margem vestibular ao redor dos implantes colocados em alvéolos de extração ou
depois de muitas semanas junto com membranas e enxerto ósseo. Dois protocolos de
colocação de implantes foram comparados: locais primariamente fechados por retalho
palatino rotacionado (RPF) no momento da extração do dente e implante depois de 4-6
semanas (Grupo 1, 24 pacientes, n = 31 implantes) e procedimentos imediatos (dentro
dos alvéolos de extração) primariamente fechados por retalho palatino dividido
rotacionado (RSPF) (Grupo 2, 19 pacientes, n = 23 implantes). Um ou dois implantes
maxilares proximais foram simultaneamente colocados. A altura e a largura do defeito
marginal foram medidas no momento da colocação dos implantes depois de 6-8 meses,
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na cirurgia do segundo estágio. Para os Grupos 1 e 2, a média da porcentagem da
altura reduzida do defeito era de 91,2% (+ 9,12) e 77,4% (± 16,92), respectivamente, e
a média da porcentagem da área do defeito reduzido foi de 97,2% (± 3,85) e 90,2 (+
9,15), respectivamente. Diferenças entre os grupos foram estatisticamente significantes.

Os grupos foram subdivididos de acordo com o número de implantes colocados (um ou
dois). A exposição espontânea do parafuso de cobertura do implante foi observada
apenas no Grupo 2.

Houve uma associação entre o número de implantes

simultaneamente colocados e a ocorrência de exposição espontânea. A redução da
porcentagem média da altura e da área do defeito foi significativamente menor onde
havia exposição espontânea. Diferenças significativas foram encontradas para a
redução da porcentagem média da altura e da área do defeito somente entre os

subgrupos de dois implantes dentro de cada grupo.
0 protocolo apresentado de implante de demora foi executado muito melhor do

que aquele fechado imediatamente por RSPF quando dois implantes foram colocados
simultaneamente. Nestes casos,

o

suprimento sanguíneo para

o RSPF

foi

aparentemente colocado em risco pela extensão da borda e a necrose foi mais comum,
causando a exposição da membrana e a exposição espontânea do parafuso da
cobertura do corpo do implante. A cicatrização diminuída do osso foi observada em 5
dos
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implantes

imediatos

onde os parafusos de cobertura tornaram-se

prematuramente expostos. (NEMKOVESKY, et al 2002).

2.9.2.1 Indicações do uso do RSPF

41

0 procedimento RSPF é indicado quando a gengiva do palato na área de
tratamento for < 4 mm, determinado por sondagem pré-operatória, este procedimento
não é aconselhável.

Durante os estágios do desenvolvimento deste procedimento

cirúrgico, os tecidos do palato <4 mm apresentam algumas inconveniências técnicas,
tais como dificuldade de divisão sem perfuração

e descolamento do palato.

(NEMKOVESKY; ARTZI; MOSES,1999).
Embora a RSPF permita o uso simultâneo de membrana, ela pode ser aplicada
somente quando a largura dos tecidos do palato na área tratada excede a 4 mm
(NEMKOVESKY, et al 2002).

2.9.2.2 Vantagens do uso do RSPF

De acordo com Nemkovesky; Artzi; Moses, (1999) as vantagens do uso do
RSPF são:

•

preserva parte do suprimento sanguíneo, o que difere dos enxertos gengivais livres.
Quando a membrana não é usada, o mínimo do retalho vestibular é levantado.
Conseqüentemente, a aderência do periósteo ao osso não é rompida e a superfície
óssea não é exposta. Quando a membrana é aplicada,

o retalho vestibular é

levantado, usualmente sem uma incisão de liberação, já que esta não será
coronalmente deslocada, o que também diminui o risco de exposição precoce da
membrana;
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•

O máximo de tecido mole é preservado e a reabilitação pós-operatória e estética são
melhoradas. Como o RSPF se torna epitelializado, ele se mistura com o tecido
queratinizado que circunda a área. 0 preenchimento ósseo ao redor dos implantes é
evidente e usualmente a maioria dos defeitos encontrados no momento da
colocação do implante são cicatrizados no segundo estágio da cirurgia;

•

Esta técnica evita a reposição coronal da gengiva marginal. Por esta razão, ela não
perturba a relação nos tecidos circundantes existentes, a junção muco-gengival não
é modificada e a profundidade do vestíbulo é preservada. Adicionalmente, a
reposição do retalho vestibular para alcançar o fechamento da ferida primária não é
realizada, assim potencial recessão da gengiva nos locais adjacentes doadores é
evitada. A tensão das margens do ferimento que poderia prejudicar a cicatrização,
devido a redução do suprimento vascular, também é evitada. Uma segunda ferida
cirúrgica no palato não é criada, assim não há o desconforto desnecessário no local
doador;

•

Implantes podem ser colocados no alvéolo de extração mesmo se a porção coronal
das paredes ósseas não estiverem intactas. Enxertos ósseos, quando necessários,
com ou sem membranas oclusivas , podem ser usados.
De acordo com o trabalho desenvolvido por Nemkovesky, et al (2000) a

cicatrização do tecido mole primário foi alcançada com o uso de retalho palatino
dividido rotacionado, que preservou parte do suprimento sanguíneo. O máximo de
tecido mole, incluindo as papilas proximais, foi preservado, contribuindo desta maneira
para a reabilitação estética. A necessidade de reposição coronal da gengiva marginal
foi evitada, a junção muco-gengival permaneceu sem mudanças, e a profundidade do
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vestíbulo foi preservada. Uma potencial recessão no local doador adjacente também foi
evitada. Um minimo de margem vestibular foi descolada quando a membrana não foi
usa
da; conseqüentemente a aderência do peri6steo ao osso não foi interrompida.
Conseqüentemente, a superfície óssea não foi exposta, o que presumivelmente reduziu

ou eliminou a reabsorção do rebordo ósseo. Quando uma membrana foi aplicada, um
retalho vestibular foi levantado, usualmente sem nenhuma incisão de liberação(FIG. 3 a
5).

é fácilFigura 3: Diagrama mostrando a divisão do retalho Figura 4: 0 retalho dividido pediculado
mente rotacionado em direção das curvas das
a incisão (linha pontilhada) criando retalho
setas, cobrindo o implante (seta).
pediculado

Figura 5: Vista sagital do alvéolo. O impla

è

colocado Os extração Rotação do pec
dividido cobrindo o implante (seta)

Fonte - Nemkovesky, et al, 2000

2.9.3 Retalho Palatino Avançado

Segundo

Golstein,Boyan;Schwartz (2002)

a

colocação

de implantes

imediatamente após a extração dental tornou-se um procedimento relativamente
comum. Esta abordagem ganhou popularidade porque reduz o tempo entre a exodontia
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e a colocação da restauração protética final. Um problema que permanece insolúvel

neste procedimento, entretanto, é que geralmente existe um espaço remanescente na
área circunjacente à porção coronal do implante. Os autores desenvolveram uma
abordagem que é uma modificação do retalho palatal pediculado usado para o
fechamento de fistulas oro-antrais. Esta técnica permite um avanço rotacional preciso
do tecido palatal em direção coronal, facilitando assim a cobertura completa do local da
exodontia. 0 procedimento foi usado em 38 pacientes tratados para a cobertura
primária dos implantes colocados pós-exodontia. Trinta e dois pacientes necessitavam
substituição de apenas um dente, 3 pacientes receberam 2 implantes cada 1 e 3
pacientes receberam três implantes cada. Em 27 dos casos o procedimento foi
realizado em conjunto com membranas; dos 38 casos, 25 pacientes necessitaram o uso
de DFDBA(substituto ósseo alógeno) para preencher o defeito criado pela exodontia. A
largura média do defeito foi 4,70/0,2mm. A cobertura primária completa foi obtida em
todos os casos sem nenhuma alteração no tamanho ou anatomia do vestíbulo bucal; a
cobertura completa foi mantida por todo o período de cicatrização de 6 a 8 meses
(média / SEM, 6,49 / 0,10 meses). Mesmo nos casos de regeneração tecidual guiada,
não houve exposição da membrana do parafuso de cobertura do implante durante a
cicatrização. Após um período de 1 a 5 anos (média / SEM, 39,35 / 2,69 meses),
nenhum dos implantes foi perdido.
Os mesmos autores citaram que o objetivo desta técnica é alcançar a
cobertura da abertura coronal acima do implante depois da extração do dente.
Primeiramente os aspectos mesio-distal e lábio-palatal da abertura são medidos. Então,
o contorno de uma borda em formato de L com incisões paralelas é marcada. A borda é

planejada para que a perna mais longa do L esteja na direção distal e a perna mais

curta esteja perpendicular ao local da extração. A distância entre as incisões paralelas
deve ser igual ao tamanho meso-distal do local de extração. Uma área triangular e
marcada no sentido coronal das incisões, na parte mais interna da borda em formato de

L. A base do triângulo está na perna mais curta do L e seu vértice está apontado
e
distalmente junto com a perna mais longa. Esta é urna parte chave desta técnica,
requer planejamento cuidadoso para que a base do triângulo seja do mesmo tamanho e
dimensão da área do alvéolo. As dimensões da área do triângulo determinam a

é
quantidade de avanço coronal da borda. Neste estágio, o epitélio da área triangular
removido e a área em formato de L é dissecada. A borda avança para a posição
Desta maneira, a
coronal e é suturada, preferencialmente com suturas 6-o ou 5-o.
cobertura da área do implante é alcançada de maneira completa e precisa sem tensão.
Urna area desnudada é deixada na área apical da borda Esta área esta distante da
área do implante e espera-se que cicatrize tranqüilamente (FIG. 6 a 9).

Esta técnica é aplicável em casos de implantes múltiplos e únicos corn a mesma
eficiência e com resultados altamente previsíveis. Em implantes múltiplos ou em casos
instâncias, uma
free-end, a perna mais curta da borda pode não ser necessária. Em tais

base retangular poderia ser feita (GOLSTEIN; BOYAN; SCHWARTZ. 2002).
de ser
0 retalho palatino avançado é uma técnica cirúrgica OW, rápida e fácil
realizada para casos de implante imediato na maxila. Esta técnica promove mobilidade
área de
e volume de tecido da borda adequados, facilitando uma cobertura da
extração completa, precisa e altamente previsível, mesmo em defeitos grandes, em

casos que requeiram o uso da terapia regenerativa e também para implante múltiplos.
Tudo isto pode ser alcançado sem comprometer a integridade do tecido dos dentes
adjacentes. Este novo design elimina o risco de congestão venosa devido a formação

4()

de dobras da borda. 0 tecido do palato provê um suprimento abundante de sangue
Além disso, uma ponte de tecido ceratinizado é criada sobre o local do implante sem
por em risco as relações anatômicas normais da area bucal

(GOLSTEIN: BOYAN:

SCHWARTZ ,2002).

a

8: Remoção do epitelio
Figura 6: Delineamento da Figura 7: Delineamento do Figura
incisão correspondente a area triângulo a deve ser similar a da area dividida
distância b
do implante.

Figura 9: Dissecção e deslize
vestibular para cobrir a area do
implante

Fonte: Golstein,Boyan;Schwartz, 2002.

2.9.4 Retalho Vestibular Rotacionado

Becker

e

Becker (1990) desenvolveram a técnica do retalho vestibular

rotacionado para conseguir um fechamento sem tensão sobre

o topo do implantes

dentários em alvéolos com extração recente. A técnica pode obter um fechamento
completo livre de tensão sem criar qualquer discrepância mucogengival, entretanto, o
procedimento requer experiência cirúrgica avançada na manipulação de tecido mole.
Os autores recomendaram, originalmente, um retalho de espessura parcial do dente
adjacente ao dente doador para cobrir a exposição de osso sobre o dente doador por si
mesmo, enquanto Novaes Jr e Novaes (1997) modificaram essa técnica ao incorporar

47

várias incisões que melhoram o resultado clinico e reduzem as complicações pósoperatórias.

A técnica de Novaes Jr e Novaes (1997) se inicia pela realização de uma incisão
vertical relaxante no ângulo da linha mesial do dente adjacente anterior ao local do
implante, uma segunda incisão vertical relaxante é executada na linha do ângulo mesial
do dente imediatamente distal ao sitio do implante. Um retalho de espessura parcial 6
elevado, iniciando no sentido mesial da primeira incisão vertical e se estendento para a
linha do Angulo distal do mesmo dente. Outra incisão vertical profunda 6 então
realizada, no periósteo, estendendo-se abaixo do osso para alterar o modo de elevação
parcial para uma elevação de espessura total. Em conjunto, é iniciada a elevação de
um retalho de espessura total. Deve ser evitada qualquer tensão exercida sobre o
retalho, uma incisão para relaxamento do retalho pode ser feita realizando-se uma
pequena incisão horizontal sobre o aspecto mesial e na parte mais apicocoronal do
retalho para liberar qualquer possibilidade de tensão. Depois que o retalho 6 puxado no
sentido distal e corona l para cobrir a área do alvéolo, ele é suturado no tecido palatino.
0 tecido mole excessivo no aspecto distal é removido, cuidadosamente, para facilitar o

fechamento da incisão vertical distal. 0 tecido é usado, então, como um enxerto
gengival livre para cobrir o periósteo exposto sobre o dente doador (FIG. 10 a 14).

Segundo El Askary (2004) a principal vantagem desse método é que ele evita a
retirada de um retalho palatino pediculado, que pode ser inconveniente para muitos
pacientes.
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Figura 10: Desenho do retalho vestibular rota-

cionado

Figura 12: Mobilização e rebatimento com-

pleto do retalho de espessura total

Figura 14: Retalho vestibular rotacionado
suturado sobre o implante

Fonte - Novaes Jr e Novaes, 1997.

Figura 11: Retalho de espessura parcial levan-

tado no lado mesial

Figura 13: Implante em posição

2.9.5 Rehermanplastia

Rehehermanplastia é considerada, entre os clínicos, o método mais comum para
o fechamento primário de tecidos moles, na cavidade oral. Ele foi desenvolvido,

originalmente, para o fechamento de fistula buço -sinusal (VON REHRMAN,1936: KAY,
1970). Hoje em dia é usado com sucesso para conseguir fechamento primário de
tecido mole nos casos de colocação imediata de implante. Este método consiste no
levantamento de um retalho mucoperiosteal de espessura total por meio de duas
incisbes verticais paraletas, realizadas ao longo de ambos os lados do alvéolo da
extração e estendidas na direção vestibular. 0 retalho é então levantado e estendido
mais na direção vestibular. Uma incisão periosteal no sentido horizontal é realizada na
base do retalho, em seguida, várias incisões podem ser realizadas no peribsteo para
aumentar o comprimento e liberar o retalho se necessário. 0 retalho é , então, liberado
e estendido para cobrir o alvéolo, e suturado na mucosa palatina ou lingual (EL

ASKARY, 2004),(FIG.15 a 18).
Este método fornece um selamento do alvéolo com excelente previsibilidade ,
mas não é satisfatório do ponto de vista estético, pois a mucosa vestibular inserida é
desviada da sua posição original para a crista do rebordo, perdendo, assim, a sua
continuidade. Entretanto, essa descontinuidade mucogengival pode ser corrigida
durante a cirurgia de segundo estágio. Isso pode ser conseguido pelo reposicionamento
apical do tecido ceratinizado da crista do rebordo para o lado vestibular, restaurando,
então a integridade do tecido mole (EL ASKARY, 2004).
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Segundo Rosenquist (1997), este método é insatisfatório quanto a estética, pois
a gengiva inserida é deslocada em direção a crista alveolar, e ha redução do volume do
processo alveolar.
De acordo com Scarso Filho;Barreto;Tunes (2001) a vantagem da técnica é a
promoção de um selamento firme e eficaz do alvéolo e a desvantagem é que
esteticamente é insatisfatório pois a faixa de gengiva ceratinizada é deslocada
coronalmente e a linha mucogengival é comprometida e também ha redução do
volume do processo alveolar.

Figura 15 Retalho mucopenosteal

Figura 16: Colocação imediata de um implante
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Figura 17 Fechamento completo do tecido mole

Figura 18: Retalho reposicionado em direção apical durante
a cirurgia de segundo estagio , com o pilar de cicatrização em
posição

Fonte - El Askary, 2004

2.9.6 Retalho Pediculado com Formação de Ilha

É usado para conseguir fechamento de tecido mole em procedimentos de
colocação imediata do implante. Oferece um fechamento de alvéolo com previsibilidade
e fornece um resultado pós-operatório excelente: nesta técnica a mucosa vestibular
inserida não é alterada ou reposicionada e, portanto a integridade da junção
mucogengival é mantida intacta (EL ASKARY 2004).
Após a colocação do implante no alvéolo recém-extraído, são realizadas na
mucosa vestibular duas incisões horizontais paralelas, criando uma extensão em
forma de lingua. A base da extensão da mucosa é colocada no sentido posterior ou
distal ã abertura do alvéolo. 0 retalho é realizado numa extensão de aproximadamente
20mm e tão amplo quanto ã largura do alvéolo. 0 epitélio da superfície da extensão da
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mucosa 6 removido, posteriormente, exceto na porção apical que corresponde
superfície do alvéolo de extração.

E

realizado, então, um túnel sub-periásteo

conectando a mucosa marginal ceratinizada, no sentido vestibular ao alvéolo da
extração e ao local correspondente no vestíbulo. A extensão do retalho 6 puxada,
subseqüentemente, através do túnel até a ponta do retalho com epitélio para cobrir o

alvéolo , então, suturada na gengiva livre inserida do lado palatino do alvéolo.
Finalmente a ferida vestibular é aproximada e suturada (EL ASKARY 2004),(FIG. 19 a
23).

A base da extensão da mucosa exibe um rico suprimento sanguíneo, que
intensifica a previsibilidade da técnica. Fornece, também, selamento adequado sobre o
topo do alvéolo. Entretanto, a natureza delicada da mobilidade do tecido mole pode
criar dificuldade na manipulação clinica. A mucosa pode ser facilmente rasgada ou
lacerada, especialmente durante a dissecção ou remoção da parte epitelial da extensão
da mucosa em forma de lingua. A diferença de cor entre a extensão e a mucosa
inserida circundante forma uma ilha de tecido vestibular distinto para ser identificada e
excisada na cirurgia de segundo estágio(EL ASKARY, 2004).

De acordo com Rosenquist (1997), é um método seguro e eficaz no selamento
do alvéolo, não altera a quantidade e posição da gengiva ceratinizada e papila, textura
do enxerto é diferente da região adjacente, o que facilita sua visualização e remoção no
segundo estágio cirúrgico, porém é uma técnica que consome mais tempo e 6 mais
trabalhosa.
Segundo Scarso Filho;Barreto;Tunes (2001), as vantagens que a técnica oferece
são: é segura e eficaz no selamento do alvéolo, não altera a quantidade e posição da
gengiva ceratinizada e papila, a textura do enxerto é diferente da região adjacente, o
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que facilita sua visualização e remoção no segundo estágio cirúrgico e como
desvantagens é uma técnica laboriosa e relativamente demorada.

Figura 19: Extensão dissecada em forma de

Figura 20: Remoção parcial da camada de epitélio

Lingua

desta extensão, exceto na sua parte apical

Figura 21: Túnel subperiosteal criado

Figura 22: Extensão da mucosa sendo compactada
abaixo do túnel para cobrir o alvéolo
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Figura 23: Extensão da mucosa suturada nas
margens da gengiva do lado palatino do alvélo

Fonte - El Askary, 2004.

2.9.7 Enxerto de Tecido Conjuntivo

Bianchi e Sanfilippo (2004) avaliaram a eficácia a longo prazo de um protocolo

cirúrgico combinado, que usava um implante imediato e enxerto de tecido conjuntivo
epitelial para a substituição unitária de um elemento dental. As vantagens desta
pesquisa de único centro e longitudinal foi a preservação tanto da quantidade de
mucosa ceratinizada e tecido ósseo como um ótimo selamento marginal periimplantar,
resultados estéticos satisfatórios, redução no tempo de tratamento. No period° de
tempo entre 1990 e 1998, 116 pacientes foram admitidos consecutivamente para
tratamento, num total de 116 implantes IT] de rosca sólida suportando coroas unitárias.
Noventa e seis pacientes submeteram-se ao tratamento combinado proposto (grupo
teste), enquanto que 20 receberam apenas implantes unitários imediatos (grupo
controle). 0 tempo de observação se estendeu de 1 a 9 anos.

UFSClODONTOLOGIA
BIBLIOTECA SETOR"
Os resultados obtidos a partir da taxa de sobrevida cumulativa de 9 anos foram
de 100% para ambos os grupos, teste e controle. A análise estatística comparativa
dos parâmetros tecido mole e tecido duro periimplantares demonstrou melhores
resultados no grupo de teste que no controle durante cada análise de 3 anos e,
especialmente, no intervalo da última observação. 0 grupo de teste também apresentou
resultados muito bons nos termos de parâmetros estéticos, que avaliaram a largura de
mucosa ceratinizada, o alinhamento do perfil coronal emergente e a satisfação do
paciente. Com isso os autores concluíram que a substituição unitária por implantes ITI
de rosca sólida em associação com o enxerto de tecido conjuntivo demonstrou ser um
procedimento previsível. Além do mais, este tratamento pode ser considerado como um
sistema seguro para se obter uma excelente restauração funcional e esteticamente
harmoniosa (BIANCHI; SANFILIPP0,2004)

2.9.8 Regeneração Tecidual Guiada(GTR)

De acordo com El Askary (2004) a manipulação de tecido mole para conseguir
fechamento primário na colocação imediata do implante pode ser, algumas vezes, uma
tarefa clinica difícil que possui um risco potencial aumentado de complicações posoperatórias. A utilização de barreiras de regeneração guiada (GTR) para fechar

o

orifício tem sido defendida a fim de eliminar a necessidade de fechamento de tecido
mole.
A técnica envolve uma incisào horizontal que se estende ao longo da gengiva
marginal de dois dentes adjacentes ao local de extração nos lados vestibular e lingual

56

(ROSENQUIST; AHMED,2000) 0 retalho mucoperiosteal é levantado, então, sem
incisões verticais relaxantes, e o implante é colocado (o alvéolo vazio pode ser
enxertado). Uma membrana de osso cortical homólogo (Lanbone, Pacific Coast Tissue
Bank, Los Angeles, Califórnia, EUA) é dobrada acima da cabeça do implante e abaixo
do retalho pelo menos de 5 a 6mm sob o mucoperiósteo, no lado vestibular e lingual,
esse tipo de membrana é preferida em função da sua alta biocompatibilidade (EL
ASKARY,2004).
A membrana deve se ajustar precisamente ao osso de cada lado. 0 retalho é
retornado, então, ao seu local com a membrana mantida em posição, e suturado. A
área central da membrana é deixada exposta, permitindo aos tecidos migrarem sobre
ela e fornecendo tempo suficiente para cicatrizar completamente ( EL ASKARY,2004).
0 uso de GTR em vez de técnicas de tecido mole para fechar locais recém-

extraídos pode ser questionável, visto que essa técnica é considerada altamente
suscetível a infecção devido ao ambiente hostil da cavidade oral que favorece
população bacteriana sobre o topo ou abaixo das membranas. Além disso, a
possibilidade de formação de tecido de granulação abaixo da membrana pode levar ao
seu afrouxamento, o que pode comprometer a previsibilidade do procedimento de
enxerto ósseo ou osseointegração (EL ASKARY,2004).
Os primeiros trabalhos com a instalação de implantes em alvéolos
imediatamente após a extração e cobertos com membrana de politetrafluoretileno
expandido (e-PTFE) foram realizados por Lazzara (1989); Becker e Becker (1990). Eles
sugeriram que a osseointegração e a reconstrução do rebordo alveolar podiam ocorrer
simultaneamente.
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As vantagens desse procedimento, segundo os autores, são a combinação do
período de cicatrização com o da osseointegração, reduzindo um tempo cirúrgico e o
tempo de espera para prótese definitiva (MELLONIG; NEVINS,1995). Além disso, a
razão principal

é a preservação do rebordo em altura

e largura (BECKER;

BECKER,1990; CORNELINI et al., 2000). Carlsson; Bergman; Hedegard (1967)
demonstraram que cerca de um terço da lâmina óssea vestibular, principalmente da
maxila, perdem-se no primeiro mês após a exodontia. Eles notaram perda óssea já na
primeira semana, e redução acentuada da crista após 3 semanas.
0 manejo dos tecidos moles é geralmente complicado e os resultados estéticos
são pouco compensadores na colocação de implantes dentais em alvéolos de extração
frescos. Apresentaram no atual estudo um método que usa membrana de osso
homólogo como Calico selador do alvéolo da extração após a colocação do implante
imediato e o resultado de 34 casos. Em 4 casos ocorreu a perda precoce da membrana
(2 por dano iatrogênico), nos demais casos as membranas foram cobertas por
proliferação da mucosa circundante de 2 a 4 semanas. Em 2 dos 4 casos em que a
membrana foi perdida, os implantes não integraram, nos outros os implantes
integraram, mas os alvéolos não foram preenchidos completamente por osso e os
resultados estéticos não foram aceitáveis. Em todos os outros casos ocorreu o
preenchimento ósseo do alvéolo, os implantes apresentavam-se estáveis em 180 dias
após a inserção (taxa de sucesso funcional de 94,1%) e os resultados estéticos foram
excelentes. Assim, o método parece ser bastante promissor, mas o processo de
cicatrização é delicado e o local da cirurgia é altamente vulnerável durante as primeiras
semanas de pós-operatório (ROSENQUIST; AHMED, 2000).
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Uma variedade de membranas tem sido desenvolvida para a regeneração óssea
guiada e algumas vezes em associação com a colocação do implante em alvéolos de
extração frescos. No ultimo caso, o objetivo da barreira membranosa é impedir que o
retalho mucoso suprajacente entre em contato com o implante, impedindo que o tecido
conjuntivo entre em contato com a superfície deiscente do implante (BECKER et
al 1991; BECKER ;BECKER, 1996).
Porém, Becker e Becker (1996) usaram a porção interna de membranas e-PTFE
como barreira única oclusiva após a colocação imediata de implantes em 4 pacientes.
As membranas foram colocadas sob as margens dos retalhos vestibular e lingual,
ficando a parte central da membrana descoberta.0 objetivo da membrana foi proteger o
coágulo sanguíneo e eventualmente, o tecido de granulação circundante aos implantes
durante o primeiro período de cicatrização da ferida. Após 2 semanas as membranas
foram removidas. A cicatrização do tecido mole foi normal.
Num estudo preliminar, Rosenquist (1999) utilizou membranas Guidor® (Guidor
AB, Huddinge, Suécia) como barreira simples oclusiva em 10 pacientes. Como no
estudo de Becker e Becker (1996), o objetivo da membrana foi permitir a organização
do coágulo sangüíneo em tecido de granulação e eventualmente em formação 6ssea.
o
Becker e Becker (1996), Rosenquist (1999) não removeram a membrana quando
coágulo sanguíneo estava organizado. A intenção foi obter a proliferação do epitélio
oral sobre a membrana exposta. Entretanto, a membrana não permitiu o crescimento
epitelial sobre a sua superfície. Na maioria dos casos o coágulo sanguíneo não se
organizou sob a membrana e dentro de 10 a 15 dias após a colocação do implante
estava sem cobertura de tecido mole. Os alvéolos não foram preenchidos

S')

completamente por osso, em alguns casos o implante foi perdido e o resultado estético
foi pouco satisfatório.
Um relato de que 70% dos defeitos de 3 paredes associados com implante de
curta demora cicatrizaram sem aumento confirma o alto potencial da regeneração
óssea nestes locais. A localização do implante em relação ao alvéolo parece ser um
determinante critico para

o resultado do tratamento regenerador nos locais da

deiscência. Portanto, os implantes devem ser colocados bem dentro do interior do
alvéolo para assegurar um numero máximo de paredes ósseas e tirar vantagem do
potencial de cicatrização alveolar (SCHROPP;KOSTOPOUS;WENZEL,2003).
Devido à característica de não-oclusividade de membranas utilizadas como de
(e-PTFE), os autores Gelb (1993); Becker et al.(1994) relataram que a formação óssea
e a osseointegração podem ser previsivelmente alcançadas nos implantes imediatos.
se não ocorrer a exposição da membrana. No caso de membranas totalmente oclusivas
(LUNDGREN et al.,1992),a osteogênese pode ser previsivelmente alcançada, mesmo
se ocorrer exposição (CRUZ, 2006).
Mellonig e Nevins (1995) afirmaram que a ROG em implantes imediatos é um
procedimento de sucesso. Eles alertaram também que a exposição da membrana de ePTFE pode comprometer os resultados, devido ã sua porosidade.
Becker et al. (1994) avaliaram em um estudo clinico multicentro. implantes
imediatos coadjuvados pelos procedimentos de RGT. Foram acompanhados 49
implantes e, após 3 anos, 93,9% estavam funcionais. Eles relacionaram as perdas com
a exposição e a estabilidade (movimento) da membrana.
Embora estudos prévios demonstraram que sucesso e alta taxa de implantação
imediata em alvéolos de extração em combinação com técnicas de reconstrutivas de
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osso, isto foi concluído em uma revisão da literatura: "Não ha nenhum consenso
relativo à necessidade do preenchimento do gap e o melhor material de enxerto", e: "0
uso de membranas não insinua resultados melhores; pelo contrario, exposição de
membrana pode conduzir a complicações adversas" (SCHWARTZARAD;CHAUSHU,1997). Em uma segunda revisão, Mayfield (1999) concluiu: "Não há
nenhum consenso relativo ao material de enxerto ideal para uso em conjunção com
colocação de implante imediata".
Peharrocha; Uribe; Balaguer (2004) relataram como inconveniente desta técnica
as necessidades de técnicas de regeneração óssea guiada com membranas, com risco
de exposição e infecção

da mesma, (LANG;BRAGGER;HAMMERLE,1994) a

necessidade de enxertos mucogengivais para fechamento do alvéolo e recobrimento da
membrana.
Segundo Scarso Filho,Barreto;Tunes (2001) vários tipos de membranas tem sido
utilizadas para selamento do alvéolo. Dentre elas: e-PTFE(GoreTex, WL Gore,
Flagstaff, AZ), lamina de osso (Lambone, Pacific coast Tissue B, Los Angeles, CA),
colageno (Cola Plug), entre outros. A escolha é baseada no grau de contaminação
dessas membranas que ficam expostas ao meio bucal

e no seu potencial de

reabsorção. A membrana de lamina de osso (Lambone) tem apresentado melhores
resultados clínicos. Esta técnica, a depender do tipo de membrana escolhida, é mais
segura que o enxerto gengival livre e mais fácil que o retalho pediculado em ilha.
A incisão sobre a crista até alcançar as duas papilas laterais ou o rebordo
alveolar, elevação do periósteo, adaptação da membrana à area de maneira a recobrir
o alvéolo e suas margens fiquem subjacentes ao peri6steo, sutura das papilas,
deixando ao centro a membrana exposta (SCARSO FILHO; BARRETO;TUNES, 2001).

De acordo com Scarso Filho,Barreto;Tunes (2001), as vantagens do uso de
membranas

é que os resultados são promissores; parece manter espaço para a

formação óssea subjacente á membrana de lâmina de osso, enquanto a membrana de
colágeno é reabsorvida gradualmente e substituida por tecido mole; clinicamente não
parece infectada; em muitos casos é recoberta pela gengiva adjacente no caso da
membrana de lâmina de osso e substituida por tecido mole na membrana de colágeno.
Como desvantagens o autor relata pequena casuistica publicada na literatura em
relação á membrana de colágeno e lâmina de osso e-risco de infecção alto com a
membrana de e-PTFE.
0 uso de uma membrana oclusiva não é sempre necessária em pequenos
defeitos ósseos. Contudo, em defeitos maiores usualmente imp6e o uso de membrana
com ou sem materiais de enxerto ósseo é necessário. Deiscência da membrana tem
sido encontrada mais em procedimentos de implantes imediatos do que em
procedimentos de implantes realizados em 6-8 semanas depois da extração. Exposição
precoce das membranas tem um efeito prejudicial na regeneração óssea ao redor dos
implantes (NEMKOVESKY, et al 2002).
Quando uma membrana não-reabsorvivel é usada. sua exposição precoce
prejudica o restabelecimento devido a colonização bacteriana. A exposição precoce da
membrana de colágeno causará a sua ruptura prematura no local exposto. A
deiscencia do ferimento parece ter um efeito mais deletério na taxa de sobrevida do
implante e em procedimentos de implantes realizados cedo, a deiscência do ferimento é
mais alta do que em procedimentos tardios (NEMKOVESKY, et al 2002).
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2.9.9 Retalho deslizante palatino posicionado coronalmente

Segundo Scarso Filho; Barreto; Tunes, (2001), a descrição original desta técnica
preconiza sua utilização em areas de aumento de crista óssea (1° estágio cirúrgico)
através de ROG e no 2° estágio cirúrgico para incrementar a area de gengiva
ceratinizada ao redor dos implantes Porém pode ser aplicada na fase pré-extração e
no fechamento do alvéolo após o implante imediato.
De acordo com Tinti; Parma-Benfenati (1995) esta técnica é um acesso cirúrgico
útil por causa da taxa favorável de risco-beneficio. É fácil de realizar e possibilita o
deslizamento necessário de tecido do palato. As feridas do palato são perfeitamente
cicatrizadas por secunda intenção, sem causar problemas de desconforto Osoperatório. As membranas que são cobertas utilizando esta técnica não sofreram
nenhum tipo de ruptura da borda. Os autores acreditam que o retalho deslizante
palatino posicionado coronalmente pode ser indicada em uma variedade de
procedimentos cirúrgicos, incluindo a regeneração tecidual guiada e em cirurgias de
implante.
Segundo Scarso Filho; Barreto; Tunes, 2001, o principio biológico desta técnica
é que trata-se de um retalho pediculado que explora a espessura e a abundância de
tecido ceratinizado da região palatina.
A técnica do retalho deslizante palatino posicionado coronalmente utiliza uma
série de incisões para romper em muitas camadas a largura do tecido do palato
ceratinizado, todas elas vão aderir umas as outras, mas devem ser capazes de deslizar
e girar umas sobre as outras (Tinti: Parma-Benfenati 1995).
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A técnica consiste na realização de duas incisões verticais paralelas entre si, ate
o tecido ósseo, com extrensão de 2 a 3mm além do que se deseja deslizar o retalho;
Penetração da incisão horizontal, para criar uma espessura dividida em direção coronoapical até um ponto 2mm coronal aquém da extensão das incisões verticais, obtendo-se
um retalho com 2mm de espessura; União apical das duas incisões verticais e
aprofundamento dessa incisão em aproximadamente 3 a 4mm; Criação de outra
espessura dividida paralela a primeira, s6 que em direção ápico-coronal

e

aproximadamente 2mm abaixo desta; A superfície externa do retalho é deslizada até
atingir a posição coronária desejada. Esse movimento é permitido pela camada
intermediária entre as duas incisões (Scarso Filho; Barreto; Tunes, 2001).

()4

3 DISCUSSÃO

Segundo Garber (1995), na colocação imediata do implante pós-exodontia, ha a
vantagem da colocação de implantes mais longos numa posição ideal com menor
potencial de reabsorção óssea e uma diminuição do tempo para a estabilização do
implante. A desvantagem é que o tempo do processo que clinicamente é bem sucedido,
há ainda pouca pesquisa. estudos longitudinais ou histologia para suportá-la. De acordo
com Scarso 2001, a colocação imediata do implante pós-extração é um procedimento
de alto risco estético devido à dificuldade para o fechamento primário do alvéolo, sendo
contra-indicado na presença de infecção.
Desde o trabalho de Lazzara (1989) a colocação de implantes imediatos foi
considerada um procedimento clinico rotineiro. Porém algumas condições prévias
foram estabelecidas para a indicação de implantes imediatos: a extensão de osso,
reabsorção, a morfologia do defeito e se isso permitirá a colocação do implante em
uma posição ideal para uma restauração estética e a presença ou ausência de
infecção. Alguns autores Becker; Becker (1990); VVerbitt;Goldberg (1992), entre outros,
consideram a presença de infecção, como patologia periapical, uma contra-indicação
para o procedimento.
Quando a colocação do implante é tardia a exodontia a cicatrização do tecido
mole oferece oportunidade de maximizar

o volume tecidual para garantir uma

adaptação adequada do retalho e uma estética aceitável. Entretanto, esta vantagem é
prejudicada pela reabsorção óssea e perda das dimensões do rebordo. Então, a época
de colocação do implante após a exodontia pode ser importante para se tirar proveito
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da cicatrização do tecido mole, mas sem o risco de perda de volume ósseo pela
reabsorção. Faltam dados que sustentam a melhoria dos resultados estéticos com a
colocação tardia do implante (CHEN;WILSON; HAMMERLE,2004).

Segundo Golstein;Boyan;Schwartz (2002), quando se discute o manejo do tecido
mole em casos de colocação de implantes imediatos, os seguintes fatores devem ser
considerados: cobertura completa da membrana em casos de regeneração de tecidual
guiada; fechamento completo da ferida sem tensão na borda; manutenção da
profundidade do vestíbulo, especialmente nas zonas estéticas; preservação e, se
necessário, acréscimo do tecido queratinizado; e requisitos estéticos, como forma e

contorno do sulco alveolar.
Apesar de inúmeros recursos técnicos de movimentações de retalhos (LANGER;
LANGER,1990; TINTI;PARMA-BENFENATI,1995; KHOURY;HAPPE,2000),

com a

finalidade de se obter o fechamento primário em implantes imediatos, o preparo prévio
dos tecidos e a indução do seu crescimento (LANGER,1994), reduzindo ou eliminando
a abertura, reduzem muito a necessidade de movimentação do retalho, e aumenta a
previsibilidade do fechamento.
Várias técnicas cirúrgicas têm sido propostas para alcançar o fechamento de

tecido mole primário sobre implantes colocados em locais de extração. Becker; Becker
(1990) descreveram o uso do retalho vestibular rotacionado de um dente adjacente

para alcançar o fechamento primário sobre implantes colocados em alvéolos de
extração em conjunção com membranas. Esta técnica requer uma largura adequada de

gengiva ceratinizada e pode resultar em uma discrepância na junção muco-gengival e
na profundidade do vestíbulo e pode causar a recessão do sitio doador. Tinti;ParmaBenfenati (1995) introduziram uma técnica que usa uma série de incisões para separar

a camada da tecido palatal em várias camadas que são capazes de deslizar umas
sobre as outras. Esta técnica é muito útil e excelente e é aplicável tanto para casos de
implantes múltiplos quanto simples. As principais desvantagens desta técnica são o
tempo gasto e a sensibilidade, além de que o paciente deve ter um tecido palatino
razoavelmente espesso.
Com o objetivo de fornecer uma barreira oclusiva sobre o implante colocado no
alvéolo de extração fresco, geralmente se realiza uma plastia do tipo Rehrman.
Conforme a borda mucogengival é rompida, a quantidade de gengiva inserida sobre o
local da extração é reduzida e as papilas adjacentes são destruidas. Adicionalmente, a
redução de tecido mole resulta algumas vezes numa concavidade vestibular
(ROSENQUIST;GRENTHE,1996). Muitas técnicas para superar estas desvantagens
têm sido sugeridas. A mais bem sucedida delas do ponto de vista estético parece ser o
retalho em ilha pediculado

e o

enxerto gengival livre(LANDSBERG,1995;

ROSENQUIST;GRENTHE,1996). Entretanto, ambos os métodos possuem
desvantagens; o retalho em ilha pediculado é um procedimento complicado e a necrose
precoce e decomposição do enxerto gengival livre algumas vezes pode levar
perfuração da mucosa e desintegração do implante (ROSENQUIST:GRENTHE,1996).
É necessário então um método mais seguro. previsível e preferencialmente menos
complicado para selar o alvéolo (ROSENQUIST : AHMED,2000).
Rehehermanplastia é considerada, entre os clínicos, o método mais comum para
o fechamento primário de tecidos moles, na cavidade oral. Este método fornece um
selamento do alvéolo com excelente previsibilidade , mas não é satisfatório do ponto de
vista estético, pois a mucosa vestibular inserida é desviada da sua posição original para
a crista do rebordo, perdendo, assim, a sua continuidade. Entretanto, essa
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descontinuidade mucogengival pode ser corrigida durante a cirurgia de segundo estágio
cirúrgico. Isso pode ser conseguido pelo reposicionamento apical do tecido ceratinizado

da crista do rebordo para o lado vestibular, restaurando, então a integridade do tecido
mole (EL ASKARY ,2004).
De acordo com Rosenquist (1997), o retalho pediculado com formação de ilha é
um método seguro e eficaz no selamento do alvéolo, não altera a quantidade e posição
da gengiva ceratinizada e papila, a textura do enxerto é diferente da região adjacente, o
que facilita sua visualização e remoção no segundo estágio cirúrgico, porém é uma
técnica que consome mais tempo e é mais trabalhosa.
0 uso de enxerto de tecido conjuntivo para implantes imediatos, primeiro descrito

por Edel (1995),

é também uma escolha excelente em muitos casos. Suas

desvantagens são a necessidade de um local doador, que é uma área cirúrgica
secundária, e também é limitado a casos de implante único. Outras técnicas, como

retalho pediculado com formação de ilha (Rosenquist,1997) e retalho dividido palatino
rotacionado (Nemcovsky et al.,1999) são técnicas sensíveis e que consomem muito

tempo, úteis apenas para casos de implantes únicos, e não aplicáveis em casos de
regeneração óssea guiada.

Uma borda palatal da mucosa e do periósteo deslocada, pediculada em forma de
lingua, tem tido sucesso no fechamento das comunicações oro-antral (Von Wower
1972). 0 papel positivo do periósteo na regeneração óssea tem sido relatado
(Chavanaz, 1995). 0 uso de enxerto do periósteo autógeno como barreira celular

seletiva melhora a nova junção periodontal. 0 estudo de Nemkovesky, Artzi, Moses
(2000) descreveu o uso do RPF (retalho palatino rotacionado) contendo peri6steo para

obter e manter o fechamento primário nos locais de extração depois da colocação de

implante imediato. 0 RPF permite a exclusão do epitélio da borda da área machucada,
formando um espaço excluído, do alvéolo, oclusamente revestido por peribsteo onde o
osso pode crescer por baixo.
Segundo Nemkovesky, Artzi, Moses (2000) a abordagem através do RPF
(retalho palatino rotacionado, diferente da RSPF (retalho dividido palatino rotacionado),
cria um ferimento cirúrgico no palato, que cicatriza por intenção secundária

eé

acompanhada ocasionalmente de desconforto do paciente. Contudo, RPF é mais fácil
de realizar do que RSPF: não há ruptura da borda palatal, por esta razão sua
viabilidade não é colocada em risco. 0 RPF é especialmente aconselhável quando a
gengiva palatal na área do tratamento for mais fi na do que 5 mm, determinada através
de sondagem pré-operatória.
A técnica usando RPF oferece um tratamento de aproximação valioso

e

previsível para alcançar e manter o selamento primário e a regeneração da crista óssea
acima dos implantes colocados no interior de um alvéolo, depois da exodontia, sem o
uso de membranas.
Geralmente, procedimentos de implantes imediatos são preferidos na região
anterior da maxila, que é freqüentemente afetada por um nível significativo de atrofia
imediatamente após a extração e em um local onde a estética é de importância
primária. 0 uso de RSPF e RPF para o fechamento primário do tecido mole depois da
extração evita a necessidade de uma grande reposição coronal e/ou lateral da margem
bucal, a relação normal que existe nos tecidos circundantes não é perturbada, a junção
muco-gengival permanece quase inalterada e a profundidade do vestíbulo não é
deturpada. 0 máximo de tecido mole é preservado e subseqüentemente a reabilitação
estética pós-operatória é melhorada (NEMKOVESKY, et al 2002).
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A técnica do PRF preserva parte do suprimento sanguíneo, diferente dos
enxertos gengivais livres. 0 acesso RPF não permite o uso simultâneo de uma
membrana. 0 procedimento RSPF pode ser realizado apenas quando os tecidos do
palato forem espessos o suficiente para permitir a divisão. 0 acesso RPF pode ser
usado quando a gengiva do palato no tratamento for mais fina do que 5 mm, como
determinado por sondagem pré-operatória. A situação anatômica pode diferir entre as
regiões anterior e posterior do palato. Por esta razão, a sondagem da largura dos

tecidos é obrigatória em cada paciente antes de se tomar à decisão sobre qual
procedimento é indicado (NEMKOVESKY, et al 2002).
O RPF não permite o uso de membrana. Ele difere do RSPF, criando uma ferida
cirúrgica no palato que cicatriza por intenção secundária. Contudo, o procedimento RPF
é mais fácil de realizar do que o RSPF desde que não ocorra nenhuma ruptura da

borda do palato. A RPF é aconselhada especialmente quando a largura da gengiva do
palato na área de tratamento é de 4 mm ou menos (como determinada através de
sondagem pré-operatória). Por outro lado, o procedimento RSPF com ou sem o uso de
uma membrana de barreira é a técnica de escolha para procedimentos de implante de
um único dente (NEMKOVESKY, et al. 2000).
Segundo Golstein; Boyan; Schwartz (2002) a técnica do retalho palatino
avançado é uma modificação das margens do pediculo palatal que tem sido usada para
o fechamento de fistulas antrais. Esta técnica permite

o avanço preciso rotacional do

tecido do palato na direção coronal, desta maneira facilitando a cobertura completa do
local de extração. E fácil e rápida de realizar, altamente previsível e aplicável na maioria
dos casos de implantes imediatos.
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0 retalho palatino avançado é uma técnica cirúrgica útil, rápida e fácil de ser
realizada para casos de implante imediato na maxila. Esta técnica promove mobilidade
e volume de tecido da borda adequados, facilitando uma cobertura da área de
extração completa, precisa e altamente previsível, mesmo em defeitos grandes, em
casos que requeiram o uso da terapia regenerativa e também para implante múltiplos.
Tudo isto pode ser alcançado sem prejudicar a integridade do tecido dos dentes da
vizinhança. Este novo design elimina o risco de congestão venosa devido a formação
de dobras da borda. 0 tecido do palato provê um suprimento abundante de sangue.
Além disso, uma ponte de tecido ceratinizado é criada sobre o local do implante sem
por em risco as relações anatõmicas normais da área bucal (GOLSTEIN; BOYAN;
SCHWARTZ, 2002).
De acordo com Tinti; Parma-Benfenati (1995) a técnica do retalho deslizante
palatino posicionado coronalmente é um acesso cirúrgico útil por causa da taxa
favorável de risco-beneficio.

E

fácil de realizar e possibilita o deslizamento necessário

de tecido do palato. As feridas do palato são perfeitamente cicatrizadas por secunda
intenção, sem causar problemas de desconforto pós-operatório. As membranas que
são cobertas utilizando esta técnica não sofreram nenhum tipo de ruptura da borda. Os
autores acreditam que o retalho deslizante palatino posicionado coronalmente pode ser
indicado em uma variedade de procedimentos cirúrgicos, incluindo a regeneração
tecidual guiada e em cirurgias de implante.
0 uso de uma membrana oclusiva não é sempre necessário em pequenos
defeitos ósseos. Contudo, defeitos maiores usualmente impõe o uso de membrana
com ou sem materiais de enxerto ósseo. Deiscência de membrana tem sido encontrada
mais em procedimentos de implantes imediatos do que em procedimentos de implantes
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realizados em 6-8 semanas depois da extração. Exposição precoce das membranas de
barreira tem um efeito prejudicial na regeneração óssea ao redor dos implantes
(NEMKOVESKY, et al 2002).
Segundo Scarso Filho; Barreto; Tunes (2001), quanto ao uso da regeneração
tecidual guiada, a membrana de lamina de osso (Lambone) tem apresentado melhores
resultados clínicos. Esta técnica, a depender do tipo de membrana escolhida, é mais
segura que o enxerto gengival livre e mais fácil que o retalho pediculado em ilha.
A adesão a um protocolo padrão satisfatório para implantes dentários submersos
introduzida por Branemark (HERTEL 1994) e a necessidade de proteger o material de
enxerto ósseo do ambiente oral e de retardar a migração dos tecidos epiteliais dentro
das paredes do alvéolo enfatizaram a importância do fechamento do tecido mole.
Apesar disso, não existem dados científicos disponíveis para confirmar o uso de um
procedimento sobre o outro, nem indicações restritas para o uso de uma abordagem
cirúrgica especifica.
Segundo Golstein; Boyan; Schwartz (2002) , a técnica cirúrgica ideal para locais
de implantes imediatos deveria cumprir os seguintes critérios: altamente previsível,

aplicável em casos de regeneração guiada, trauma mínimo e pouco invasiva, cobertura
completa e passiva do local de implante sem estresse nos tecidos que circundam a
area, aplicável em casos de implantes únicos ou múltiplos, boa estética e realização

rápida e fácil. Como nenhuma técnica publicada cumpre todos estes requisitos, a
necessidade de soluções cirúrgicas melhoradas permanece.

4 CONCLUSÃO

Após a revisão da literatura sobre a manipulação do tecido mole nos casos de
implantes imediatos, pode-se concluir:
A substituição de um único dente por um implante é uma abordagem de sucesso .

•

devido a redução do tempo de tratamento cirúrgico-restaurador, apresentando
benefícios estéticos e funcionais.
•

Colocação de implante imediato ou pouco tempo depois da extração do dente
oferece várias vantagens para o paciente como também para o clinico, incluindo
tempo de tratamento mais curto, menos reabsorção do osso e preservação do osso
do local da extração, reduzidas sessões cirúrgicas, definição mais fácil da posição
do implante, direcionamento ideal do implante, maior aceitação ao tratamento pelo
paciente e talvez oportunidades melhores para a osseointegração por causa do
potencial de cicatrização do alvéolo de extração. 0 aspecto psicológico é também
um fator importante, pois reduz a sensação de perda do dente.

•

implantes colocados em alvéolos de extração tern alta taxa de sucesso, variando
entre 93.9% a 100%;

•

devem ser colocados implantes 3 a 5 mm além do ápice para ganhar um grau de
máximo de estabilidade;

•

os implantes devem ser inseridos tão intimos quanto possíveis do nível da crista
alveolar (0 a 3 mm);
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•

a necessidade absoluta para fechamento primário do implante imediato ainda é
questionável;

•

não há ainda um critério para seleção de caso aceito universalmente;

•

Não há nenhum consenso relativo à necessidade do preenchimento do gap e o
melhor material de enxerto;

•

0 uso de membranas não insinua resultados melhores; pelo contrário, exposição da

membrana pode conduzir a complicações adversas;
•

A necessidade de proteger o material de enxerto ósseo do ambiente oral e de
retardar a migração dos tecidos epiteliais dentro das paredes do alvéolo enfatizou a
importância do fechamento do tecido mole. Apesar disso, não existem dados
científicos disponíveis para confirmar o uso de um procedimento sobre o outro, nem
indicações restritas para o uso de uma abordagem cirúrgica especifica.

•

0 fechamento completo do alvéolo na colocação imediata do implante é um

procedimento sensível à técnica utilizada que requer atenção especial. Ele influencia
a espessura e posição da gengiva ceratinizada, o volume vestibular (contorno) do
processo alveolar, o nível e a configuração da gengiva marginal e o tamanho e a
forma da papila. Assim, a manutenção dessas estruturas evita a ocorrência de
defeitos estéticos que necessitem de modificação ou correção cirúrgica através de
técnicas mais complexas e com resultados muitas vezes insatisfatórios. Desta
forma, um mérito relativo tem sido atribuído As técnicas usadas para fechamento do
alvéolo.
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