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RESUMO

Esta revisão tem como objetivo discutir sobre manipulação de tecido mole ao redor de
implantes osseointegrados. Esta manipulação pode ser realizada antes da colocação do
implante, durante sua inserção, no segundo estágio cirúrgico ou na fase de manutenção. Este
trabalho tem o objetivo também de discutir sobre a importância de um tecido ceratinizado na
interface implante-tecido mole, facilitando e tornando viável, próteses mais estéticas com
menor risco de recessão gengival. Esta ceratinização é importante também na manipulação
cirúrgica, na proteção contra agentes bacterianos e contra ações traumáticas, as quais
poderiam causar, por exemplo, a exposição das expiras do implante ou até mesmo do tecido
ósseo, induzindo a formação de bolsas pen -implantares. Portanto uma pequena faixa de tecido
ceratinizado facilita a higiene oral e possibilita um melhor controle da saúde peri-implantar.
Um caso clinico sobre enxerto gengival livre é também apresentado.

Palavras-chave: manipulação de tecido mole pen -implantar, mucosa ceratinizada, enxerto
gengiva! livre.
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Implantodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

This revision has as objective to argue about soft tissue manipulation of around the
osseointegrated implants. This manipulation can be accomplished before placing the
implantation, during its insertion, in the second surgical period or the phase of maintenance.
This work has the objective also to argue on the importance of one keratinized tissue in the
interface implantation-tissue soft, facilitating and becoming viable, prostheses more aesthetic
with lesser risk of gingival recession. This keratinization is important also in the surgical
manipulation, in the protection against bacterial agents and against traumatic actions, which
could cause, for example, the exposition of threads of the implant or even though of the bone
tissue, inducing the formation of pen-implants defects. Therefore, a small keratinized tissue
zone it facilitates the verbal hygiene and it makes possible one better control of the periimplants health.
A clinical case about free gingival graft also is presented.

Key words: soft tissue manipulation, keratinized tissue, free gingival graft.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

7

2 PROPOSIÇÃO

9

3 REVISÃO DA LITERATURA

10

3.1 TECIDOS PERI-IMPLANTARES NORMAIS

10

3.2 TECIDOS FERI-IMPLANTARES ALTERADOS

11

3.2.1 Mucosite
3.2.2 Peri-implantite
3.3 IMPORTÂNCIA DA MUCOSA CERATINIZADA

11
12
14

3.3.1 Classificação quanto à quantidade de tecido ceratinizado

16

3.4 MANIPULAÇÃO DE TECIDO MOLE AO REDOR DO IMPLANTE

17

3.4.1 Antes da colocação do implante
3.4.2 Durante a colocação do implante ou durante a fase de cicatrização
3.4.3 Na cirurgia de segundo estágio
3.4.4 Na fase de manutenção
3.5 ENXERTO GENGIVAL LIVRE (ONLAY)
3.5.1 Caso clinico

19
20
22
23
24
26

4 DISCUSSÃO

31

5 CONCLUSÕES

34

REFERÊNCIAS

36

7

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, com o advento das técnicas de implantodontia osseointegrada,

grandes modificações ocorreram na odontologia, tanto do ponto de vista técnico cientifico,
como também nas áreas de planejamento e prognóstico. Estas alterações na forma de pensar o
diagnóstico e planejar tratamentos de reabilitação oral para o paciente, tiveram grande

influência na periodontia como ciência e especialidade.
A comprovação cientifica da implantodontia osseointegrada, incorporou os implantes
osseointegrados i clinica diária do cirurgião-dentista, fazendo com que o número de implantes

colocados aumentasse muito na última década. Este fato trouxe i tona problemas relacionados
aos tecidos que envolvem os implantes. A perda do dente pode resultar também na perda tanto
de tecido mole quanto de tecido duro, implicando na redução do formato do arco dentário e na
diminuição da crista óssea, acometendo não só a função, mas também a estética. Portanto,
torna-se necessária a execução de cirurgias corretivas, com o objetivo de alcançar altura e

largura óssea necessárias i inserção do implante e, consequentemente, atingir uma arquitetura
gengival satisfatória.

Para alcançar o sucesso de uma prótese implanto-suportada, deve-se atingir o
equilíbrio entre função, estética e princípios biológicos. Esta meta levou ao desenvolvimento

do conceito de um "posicionamento do implante orientado pela prótese". Assim o
planejamento protético é que determina o exato posicionamento do implante, e não a
disponibilidade óssea da região.
Vários procedimentos cirúrgicos têm sido utilizados para recuperar o osso perdido e

criar um local favorável i instalação dos implantes. Outras técnicas cirúrgicas buscam
melhorar a qualidade e a quantidade do tecido mole pen -implantar, através de retalhos
deslocados do palato ou através de enxertos conjuntivos.
A estética gengival tem se tornado um fator importante para o alcance do sucesso na
maioria das restaurações implanto-suportadas. Vários fatores devem ser considerados quando
se discute a manipulação dos tecidos moles peri-implantares, por exemplo: a necessidade de
aumentar a espessura de tecido mole ou criá-lo; em qual tempo será feito, antes da inserção do
implante, elite o primeiro e o segundo estágio cirúrgico, ou após a inserção dos implantes.
A necessidade de tecido ceratinizado em torno dos implantes na reabilitação oral é
ainda um pouco controversa, e a inserção do tecido mole ceratinizado no sitio do implante, no
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que diz respeito ao seu sucesso a longo prazo, não foi completamente estabelecida. Muito
embora, segundo alguns estudos, quando há uma adequada higiene oral, a mucosa
ceratinizada não seria indispensável para a manutenção do tecido peri-implantar, sua
presença, ainda assim, é bastante desejável na interface implante-tecido mole.

9

2 PROPOSIÇÃO

O propósito deste estudo foi revisar a literatura sobre manipulação de tecido mole ao
redor de implantes osseointegrados, discutir sobre a importância da mucosa ceratinizada

e

apresentar um caso clinico sobre enxerto gengival livre. Esta revisão procura analisar os
vários aspectos relacionados à manipulação de tecido mole antes, durante
do implante.

e após a colocação
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão da literatura sobre manipulação de tecido mole em implantodontia, foi
dividida em tópicos para melhor compreensão e leitura do texto.

3.1 TECIDOS PERI-IMPLANTARES NORMAIS

A gengiva ao redor dos dentes e a mucosa ao redor dos implantes foram comparadas,
em um estudo em cães descrito por Lindhe e Berglundh (1997). Os pré-molares inferiores em
um lado da mandíbula foram extraídos deixando os pré-molares contralaterais como controle.
Após um período de cicatrização, os implantes foram instalados. Quatro meses após a
instalação da conexão os cães foram submetidos a um exame clinico e microbiológico onde
obtiveram as seguintes observações: os tecidos moles clinicamente saudáveis que envolviam
os dentes e implantes dos cães apresentaram uma coloração rosa e consistência firme, além de
apresentarem várias característic as microscópicas em comum. Assim, ambas as unidades
teciduais estavam revestidas por um epitélio oral queratinizado o qual era contíguo com o
epitélio juncional que, nos dentes e implantes, igualmente se apresentara com extensão de
cerca de 2mm. 0 epitélio estava separado do osso alveolar por uma zona alta de tecido
conjuntivo de cerca de lmm.
A composição dos tecidos supra-alveolares também foi examinada. No local do
implante, ao contrario do dente, nenhum cemento estava presente na superficie do titânio, e
conseqüentemente as fibras coldgenas da mucosa peri-implantar, ou revestiam o periósteo da
crista óssea projetando-se em direções paralelas a superficie do implante, ou estavam
alinhadas como feixes grossos que seguiram num curso variado mais ou menos paralelo com
a superficie óssea. Uma análise da composição dos dois compartimentos do tecido conjuntivo
revelou que a mucosa peri-implantar continha substancialmente mais coldgeno (85% x 60%) e
menos fibroblastos (1% a 3% x 5% a 15%) que as regiões correspondentes na gengiva. Em
outras palavras, a parte supra-alveolar da mucosa peri-implantar, na interface do tecido
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conjuntivo com o titânio, apresentou características de um tecido quelóide, rico em colágeno e
pobre em células.
0 suprimento vascular da gengiva vem de duas fontes diferentes: um vaso
supraperiostal e o plexo vascular do ligamento periodontal. No local do implante não existe
um ligamento periodontal e, por conseqüência, também não há um plexo vascular do
ligamento periodontal. 0 sistema vascular da mucosa peri-implantar é constituído apenas pelo
grande vaso sanguíneo supraperiostal, externamente ao processo alveolar. Estes vasos emitem
ramificações para formar o plexo de capilares e vênulas encontradas abaixo do epitélio
juncional e do epitélio oral.

3.2 TECIDOS PERI-IMPLANTARES ALTERADOS

3.2.1 Mucosite

Albrektsson e Isidor (1994), no Primeiro Seminário Europeu em Periodontologia,
propuseram o termo mucosite peri-implantar para inflamações reversíveis dos tecidos moles
ao redor de implantes em função.

Pontoriero et aL (1994) realizaram um experimento em voluntários humanos. Vinte
individuos parcialmente edêntulos foram submetidos ao tratamento com implantes em um ou
vários segmentos da dentição, sendo orientados a suspender todas as medidas de higiene oral
durante um período de 3 semanas. Os autores observaram que a formação de placa
(quantidade e composição), assim como a inflamação dos tecidos moles, foram semelhantes
no dente e nas Areas que receberam implantes. Em outras palavras, a formação precoce de
placa e a resposta à placa são semelhantes na mucosa do dente (gengiva) e do implante.
Porém, com o aumento do tempo de exposição A. placa (3 meses) no modelo de cães, a lesão
na mucosa peri-implantar expandiu mais, e progrediu mais apicalmente que no caso da
gengiva. A composição das lesões nos dois tecidos diferiu principalmente com relação ao
conteúdo de fibroblastos. Portanto, a lesão na mucosa peri-implantar apresentou de forma
constante uma quantidade muito menor de fibroblastos, e conseqüentemente, a destruição
tecidual durante o intervalo de 3 meses predominou sobre o reparo. Isto resultou em um
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crescimento adicional e difusão do infiltrado de células inflamatórias na mucosa penimplantar. Concluíram que a mucosa peri-implantar parece menos eficaz que a gengiva no
encapsulamento da lesão associada à placa.

Uma experiência com cães foi descrita por Lindhe e Berglundh (1997), onde
compararam a resposta da gengiva e da mucosa peri-implantar por 3 semanas e 3 meses de
formação de placa. Durante o período de estudo, quantidades semelhantes de placa formaramse sobre os dentes e os implantes. A composição da placa também foi semelhante. Concluíram
que a colonização microbiana sobre o implante de titânio seguiu os mesmos padrões que nos
dentes. Tanto a gengiva, como a mucosa peri-implantar, responderam a esta colonização
microbiana com a formação de lesões, isto 6, infiltrado de células inflamatórias no tecido
conjuntivo, que inicialmente (até 3 semanas) eram comparáveis em relação à dimensão e
localização.

Lang et al. (2000), em um estudo sobre complicações biológicas com implantes
dentais, concluíram que ambos os tipos de tecidos moles (no dente e no implante) produziram
aumento dos indices gengivais e profundidades de sondagem como resultado do aumento do
acúmulo de placa, e conseqüentemente, a relação de causa e efeito entre placa bacteriana e
mucosite em desenvolvimento para implantes orais foi bem estabelecida.

3.2.2 Peri-im plantite

Albrektssom e Isidor (1994), no Primeiro Seminário Europeu em Periodontologia,
definiram peri-implantite como um processo inflamatório que afeta os tecidos, moles e duros,
de um implante osseointegjado em função, resultando em perda de osso de apoio.

De acordo com Lindhe e Berglundh (1997), com o intuito de aprofundar os estudos
sobre a capacidade da mucosa peri-implantar de controlar as lesões associadas à placa, urn
modelo de periodontite e peri-implantite foi desenvolvido em cão beagle. Os pré-molares
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foram extraídos em um dos lados da mandíbula, e os implantes (sistema Branemark) foram
instalados. Após vários meses de cicatrização, as lesões experimentais de periodontite e periimplantite foram induzidas. Uma bolsa foi criada entre o dente e a gengiva e o implante e a
mucosa, e assim uma microbiota subgengival formou-se rapidamente. Observaram que a
placa que se formou nas bolsas era semelhante nas Areas de dente e de implante, sendo
predominada por bactérias gram-negativas. Em ambas as placas, a flora era composta em
cerca de 25% por Porphyromonas gingivalis, e Prevotella intermedia.
A quantidade de destruição do tecido também foi comparável nas áreas de dente e
implante. Entretanto, havia uma diferença topográfica acentuada entre a lesão presente nos
tecidos periodontais e peri-implantares. Assim, enquanto as lesões nas áreas de dente
constantemente eram limitadas i gengiva e separadas do osso alveolar por uma faixa, com
cerca de lmm de extensão, de tecido conjuntivo não inflamado, a lesão no tecido penimplantar, na maioria das situações, envolvia o osso alveolar. Concluíram que a difusão do
processo inflamatório nos tecidos estudados foi diferente. As lesões de periodontite associada
A. placa limitaram-se ao tecido conjuntivo, enquanto que as lesões nos tecidos peri-implantares
envolveram não só o tecido conjuntivo, mas também o osso alveolar.
Os autores sugeriram que os tecidos peri-implantares, diferentemente dos tecidos
periodontais, sio pouco preparados para solucionar uma lesão progressiva associada i placa e
que a pen-implantite pode acontecer em humanos, podendo levar ao fracasso e a perda do
implante.

Baron e Hass (2000) afirmaram que a pen-implantite ocorre quando perda óssea pen implantar progressiva
progressiva acontece excedendo os limites de reabsorção óssea tolerável, após a
osseointegração bem sucedida de um implante.

Lang et al. (2000), em um estudo sobre complicações biológicas com implantes
dentais, concluíram que, um severo acúmulo de placa em um período de tempo longo 6 o
suficiente para o desenvolvimento de infecções. Lesões podem progredir nos tecidos que
suportam o implante como ao redor de dentes. Porém, a pen-implantite pode não se
desenvolver em todos os locais com mucosite, da mesma maneira que a periodontite pode não
se desenvolver em todos os locais com gengivite. Segundo os autores, estudos experimentais
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de infecções de peri-implantite não podem ser conduzidos em humanos por razões éticas. As
informações obtidas nesta área, portanto, ficam restritas aos estudos em animais.

3.3 IMPORTÂNCIA DA MUCOSA CERAT1NIZADA

A necessidade de tecido ceratinizado em torno dos implantes na reabilitação oral 6
ainda um pouco controversa, e a inserção do tecido mole centtinizado no sitio do implante, no
que diz respeito ao seu sucesso a longo prazo, não foi completamente estabelecida
(NEMCOVSKI ; MOSES, 2002).

Muito embora, quando hi uma adequada higiene oral, a mucosa ceratinizada não seja
indispensável para a manutenção do tecido peri-implantar, a sua presença, ainda assim, é
bastante desejável na interface implante-tecido mole, facilitando e tomando viável, próteses
mais estéticas com menor risco de ocorrencia de recessão gengival, protegendo contra a ação

de agentes bacterianos e contra ações traumáticas, as quais poderiam causar a exposição das
expiras do implante, ou ate mesmo do tecido ósseo, impedindo também a formação de bolsas
peri-implantares (NEVES, 2001 ; NEMCOVSKY; MOSES, 2002 ; BUSER et al., 2004).

A mucosa ceratinizada parece ser um pré-requisito para a saúde peri-implantar,
embora ainda não tenha sido comprovado através de estudos longitudinais (BUSER et al.,
1990).

A irritação dos tecidos moles peri-implantares, a mobilidade muscular e a mucosite
estão diretamente relacionadas com a presença de mucosa ceratinizada (ZARB ; SCHMITT,
1990).
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A resistência dos tecidos é determinada pela natureza das células e contatos
intercelulares, independente da presença ou ausência de queratinização ou de mucosa
mastigatória. Entretanto, a presença dos mesmos parece conferir um certo grau de proteção

aos implantes dentários. A perda de mucosa mastigatória ceratinizada, bem como o excesso
de mucosa alveolar, fragilizam a área pen-implantar, facilitando a contaminação bacteriana
pela placa, induzindo a

inflamação e resultando em subseqüente destruição pen-implantar.

Assim como ocorre nos dentes naturais, o selado pen-implantar parece ter papel
fundamental na longevidade dos implantes osseointegrados. Entretanto, as barreiras
anatômicas e funcionais dos implantes são consideradas frágeis quando comparadas aos

dentes naturais. Existe um ligamento periodontal entre o dente e o osso, uma inserção de
tecido conjuntivo localizada coronalmente i crista óssea, além de um epitélio juncional
posicionado no fundo do sulco gengival. Estes componentes constituem o que chamamos de
união dento-gengival e devido is suas características anatômicas e funcionais conferem
proteção aos elementos dentais. Quando nos transportamos para a mesma região nos

implantes osseointegrados, observamos que não existe cemento nem fibras de inserção junto
aos implantes. Na realidade, a mucosa pen-implantar exerce a função de selado protetor
isoladamente, o que na dentição natural é executado pelo epitélio do sulco, epitélio juncional
e inserção conjuntiva. Uma quebra neste selado peri-implantar resulta em uma comunicação
direta com o osso alveolar expondo uma área frágil à instalação das doenças peri-implantares.
A questão que avalia a necessidade real de mucosa ceratinizada ao redor dos implantes
ainda não está totalmente definida, pois necessitamos de mais estudos clínicos longitudinais
que venham comprovar a sua verdadeira eficácia. No entanto, existe uma forte tendência em
confirmar a sua importância clinica, que seria bem maior do que nos dentes naturais (ARTZI
et al., 1993).

Wennstrom et al. (1994) realizaram um estudo clinico, cujo objetivo foi avaliar a

influência da mucosa mastigatória nos tecidos pen -implantares. Os resultados não apoiaram o
conceito de que a falta de mucosa ceratinizada fixa poderia por em risco a manutenção da
saúde do tecido mole ao redor de implantes dentais, em pacientes parcial ou totalmente
edentulos. Os dados desta investigação clinica não demonstraram uma associação significante

entre qualquer largura de mucosa mastigatória ou sua mobilidade marginal no padrão de
controle de placa e os parâmetros periodontais testados.

16

Warrer et al. (1995), em um estudo em macacos, sugeriram que implantes inseridos
em locais com ausência de mucosa ceratinizada podem ser mais susceptíveis a progressão de
peri-implantite induzida por ligadura.

De acordo com Schluger et al. (1991), a faixa de gengiva inserida deve ser suficiente
em largura, possuindo no mínimo 3mm. Por ser ceratinizada, com característica de
imobilidade e impermeabilidade, pode ficar firmemente aderida ao osso alveolar, suportando
melhor eventuais traumas associados aos atos operatórios do que a gengiva alveolar pobre em
ceratina, e protegendo a margem gengival das tensões das inserções musculares e freios.

Segundo Saadoun e Lê Gall (1998), ao examinar a erupção dos dentes em pacientes
com dentição mista, concluiram que a posição na qual o dente erupciona, através do processo
alveolar, e sua eventual posição no arco, têm uma profunda influência na quantidade/volume
dos tecidos ceratinizados ao redor de um dente em particular. Um dente erupcionado mais
para vestibular geralmente apresenta uma faixa minima de tecido ceratinizado, acompanhado
de uma fina espessura óssea. Uma Area de tecido ceratinizado larga e um plate) de espessura
óssea pode ser observado no aspecto lingual. 0 reverso é verdadeiro para dentes posicionados
lingualmente. 0 mesmo raciocínio pode ser transportado para os implantes posicionados mais
para vestibular ou palatal/lingual.

3.3.1 Classificação quanto à quantidade de tecido ceratinizado

A preocupação e a avaliação quanto à quantidade de tecido ceratinizado no local onde
são colocados os implantes devem ocorrer antes de sua colocação, para um melhor
planejamento e procedimento estético da area. O período de intervenção cirúrgica da área,
tanto para aumentar ou criar uma adequada faixa de gengiva inserida, quanto para o tipo de
cirurgia a ser realizada, depende da existência, quantidade

e localização da mucosa

ceratinizada na área onde serão inseridos os implantes (NEVES, 2001).
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Esta classificação baseia-se na quantidade da mucosa ceratinizada existente no suposto
sitio do implante e foi proposta por Onu, Nevins e Capetta (MELLONING ; NEVINS, 2003):

a) TIPO I: possui mais de 5mm de mucosa ceratinizada cobrindo o rebordo edentulo ou
parcialmente edêntulo, a partir de uma tangente lingual/palatina até a face vestibular.
Neste caso o retalho pode ser reposicionado para apical, a fim de aumentar a faixa de
mucosa ceratinizada na vestibular, caso haja necessidade;
b) TIPO II: possui menos de 5mm de mucosa ceratinizada localizada no topo do rebordo
alveolar e na tangente lingual/palatina da região onde serão colocados os implantes.
Esse grupo subdivide-se em dois grupos, denominados classe I e classe II;
c) TIPO II CLASSE I: apresenta um mínimo de tecido ceratinizado na crista do rebordo,
porém pouco ou nenhum no rebordo vestibular; mas há gengiva ceratinizada
lingual/palatina suficiente na região proposta para a colocação dos implantes. 0
tratamento seria enxerto gengival livre para aumentar a zona de tecido ceratinizado na
face vestibular;
d) TIPO II CLASSE II: a maior quantidade de gengiva ceratinizada sera eliminada por
lingual/palatino caso a gengiva fique festonada ao redor dos implantes. É realizado
enxerto gengival livre na face vestibular e uma reposição apical do retalho na
superficie lingual, para aumentar a zona de tecido ceratinizado em ambos os lados;
e) TIPO III: não há tecido ceratinizado na crista do rebordo nem no rebordo vestibular.
Um enxerto gengival livre é indicado para aumentar a zona de tecido ceratinizado na
face vestibular, com posterior reposicionamento apical do retalho.

3.4 MANIPULAÇÃO DE TECIDO MOLE AO REDOR DO IMPLANTE

Implantes bem colocados, com bom comprimento e espessura, circundados por tecidos
moles saudáveis, são os objetivos do implantodontista. Os tecidos moles peri-implantares são
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de natureza delicada, sendo impossível atingir um resultado estético satisfatório, sem uma
harmonia com os tecidos adjacentes em cor, forma e contorno (EL ASKARY, 2002).

As manipulações no tecido mole pen -implantar disponível atualmente podem resolver
uma quantidade de problemas clínicos, que as próteses com gengiva artificial de porcelana
tentavam contornar no passado. Por exemplo, enxertos de tecido conjuntivo podem reparar
defeitos menores de rebordo alveolar e restaurar os contornos originais pelo aumento da altura
e espessura dos tecidos moles (SEIBERT, 1993).

Segundo Potashnick (1998), ao contrário de um dente natural, um implante dentário não
recebe qualquer suprimento sanguíneo de um ligamento periodontal ou algum outro vaso.
Mais do que isso, ele adquire uma faixa de tecido conjuntivo fibroso ao redor de seu colar,
que é mais densa e acelular. Adicionalmente, a natureza muito frágil da mucosa oral torna
imprevisível a sua capacidade de suportar excessivas manipulações clinicas, que podem levar,
muitas vezes, a resultados estéticos insatisfatórios. Em consideração ao exposto acima, os
clínicos são obrigados a manipular os tecidos moles pen -implantares com cuidado
excepcional em razão de sua reduzida circulação sanguínea e natureza delicada. 0 domínio
das técnicas de manipulação de tecido mole peri-implantar, numa area estética, é considerado,
portanto, fundamental. Ele pode levar a. melhora significativa no resultado estético e funcional
de restaurações suportadas por implantes quando as outras etapas do tratamento foram
realizadas corretamente.

0 posicionamento correto do implante tem uma influência direta sobre o perfil de tecido
mole e aparência final. Quanto mais precisamente for colocado o implante, mais facilmente
ele irá obter uma condição natural da restauração protética e seu tecido mole circundante.
Com o posicionamento excelente do implante, a necessidade de mais cirurgias conetivas e
reconstrutivas de tecido mole, podem ser minimizadas ou evitadas (PALACCI, 1996).
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Para Saadoun et al. (1999) a seleção e a posição ideal do implante devem ser
analisadas para propiciar estética aos tecidos moles, sempre levando em consideração: o tipo
de sorriso do paciente (alto, médio ou baixo); biótipo do periodonto adjacente quanto a
qualidade e quantidade de mucosa cemtinizada; topografia óssea do sitio receptor; previsão de
forma, posição e tipo de prótese (cimentada ou parafusada); processos cirúrgicos para ganho,
manutenção de volume, ou ambos, dos tecidos moles.

De acordo com Potashnick (1998), não existe tempo especifico para a realização do
tratamento do tecido mole peri-implantar. A manipulação de tecido mole pode ser realizada
durante as virias etapas do tratamento.

A manipulação dos tecidos moles peri-implantares pode ser realizada, de acordo com o
tempo da intervenção clinica em quatro situações: antes da colocação do implante, durante a
colocação do implante ou no período de cicatrização, durante a conexão do pilar ou segundo
estágio cirúrgico e após a conexão do pilar ou fase de manutenção (EL ASKARY, 2000).

3.4.1 Antes da colocação do implante

Quando o planejamento inclui a remoção de um dente que ainda está no alvéolo podese realizar, através do uso de periótomos e instrumentos delicados, uma exodontia pouco
traumática, manipulando delicadamente o tecido mole e removendo com cuidado o dente do
alvéolo, evitando-se fraturas ósseas. Essa manobra cirúrgica contribui para uma menor
retração tecidual pós-operatória.
A intervenção antes da colocação do implante tem a vantagem de permitir o aumento
da crista e dos tecidos moles. A desvantagem é o aumento do número de procedimentos
cirúrgicos e da duração requerida para o término do tratamento (SAADOUN ; LE GALL,
1998).
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De acordo com Jemet (1997), ainda na fase pré-exodontia podem ser utilizadas
técnicas cirúrgicas para ganho de tecido ósseo e gengival, preparando um leito cirúrgico
adequado para receber o implante. A ortodontia pode ser importante no pré-operatório com a
finalidade de ganhar tecido ósseo e gengival. Através de movimentos extrusivos é possível
tracionar a margem gengival no sentido coronal, sem alterar a altura da junção mucogengival,
o que favorece a estética. Outra técnica seria o sepultamento radicular, na qual há ganho
somente de tecido gengival para o fechamento de alvéolo, o que auxilia na cicatrização
primaria do retalho no momento da extração.

Segundo Tarnow et al. (2000), qualquer cirurgia corretiva de tecido mole (se
necessária), deve ser realizada de 2 a 4 meses antes da cirurgia de inserção do implante, a fim
de permitir um tempo amplo para o tecido mole alcançar estabilidade.

A manipulação de tecido mole previamente à colocação do implante emprega virias
técnicas para aumentar a qualidade ou a quantidade do tecido mole. Enxerto gengival livre,
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, enxerto de tecido conjuntivo para fechamento de
alvéolo, silo algumas destas técnicas que podem minimizar possíveis complicações no
momento das cirurgias de primeiro ou segundo estágio (HURZELER ; DlETMAR, 1996).

3.4.2 Durante a colocação do implante ou durante a fase de cicatrização

Segundo Saadoun e

Le Gall (1998), após o correto diagnóstico, pode-se planejar a

manipulação de tecido mole para o momento da colocação do implante, o que é bastante
interessante, pois reduz o número de intervenções cirúrgicas e o tempo de tratamento, embora
aumente os riscos de comprometer o implante.

No momento da colocação do implante, é possível executar algumas técnicas
cirúrgicas de manipulação de tecido mole, como por exemplo: enxerto de tecido conjuntivo
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subepitelial, enxerto de tecido conjuntivo para fechamento de alvéolo, retalho palatino
deslocado coronalmente, retalho palatino de rampa e frenectomia, com o objetivo,
principalmente, de promover um bom vedamento da area, sempre com o cuidado de não
deixar o tecido sob tensão ou com pouca nutrição, o que resultaria em provável deiscência ou
necrose do retalho. 0 desenho da incisão e o manuseio cuidadoso dos tecidos moles também
contribuem para um ambiente saudável ao redor dos implantes e minimizam as complicações
pós-operatórias (BECKER ; BECKER, 1996).

Tarnow et al. (2000) demonstraram em um estudo que a presença ou ausência de
papila interproximal é diretamente proporcional à distância entre a área do ponto de contato e
a altura da crista óssea. Concluíram que seria importante uma distância de no mínimo 3mm
entre dois implantes ou entre um implante e um dente natural, para que houvesse a formação
de papila, um mínimo de perda óssea, a correta inserção da prótese, permitindo sua
higienizaçâo e estética. Este estudo demonstrou que é mais difícil formar papila entre dois
implantes do que entre um implante e um dente natural.

A colocação do implante não submerso (com imediata colocação do cicatrizador)
necessita de uma abordagem cirúrgica diferente da colocação do implante submerso, pois não
necessita de uma cirurgia de segundo estágio. Buser et al. (1990) afirmaram que a
osseointegração mostrou alta previsibilidade no protocolo cirúrgico de estagio único, não
submerso. Entretanto, submergir o implante abaixo do tecido mole para um protocolo
cirúrgico de segundo estagio ainda é o método preferido pelos clínicos, provavelmente por
existir uma vasta literatura e pelo fato do implante não sofrer qualquer carga mastigatória,
durante o período de osseointegração.

A manipulação de tecido mole também pode ser realizada entre o primeiro e o
segundo estágio cirúrgico. Nesta fase, a maioria das técnicas são voltadas a aumentar a faixa
de gengiva ceratinizada. De acordo com Tarnow et al. (2000), neste momento podem ser
realizadas algumas cirurgias: retalho palatino em rampa, retalho em envelope, enxerto
gengival livre, enxerto de tecido conjuntivo, enxerto onlay, enxerto interposicional e
vestibuloplastia.
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3.4.3 Na cirurgia de segundo estágio

A cirurgia de segundo estagio ou de reabertura corresponde à fase de colocação do
cicatrizador, proporcionando uma oportunidade adicional para se manusear os tecidos periimplantares, em particular os tecidos moles (SAADOUN ; LE GALL, 1998).
Segundo os mesmos autores, o condicionamento dos tecidos moles peri-implantares
através da prótese provisória, é um importante meio de conseguir resultados estéticos após a
cirurgia de segundo estágio.

Para Philips e Kois (1998), o uso de cicatrizadores adequados favorece o crescimento
máximo dos tecidos moles, inclusive das papilas, entre os dentes e implantes, o que permite a
formação de um melhor perfil de emergência para as próteses provisórias e definitivas. Um
correto perfil de emergência é muito importante para o resultado estético final.

Segundo Neves (2001), nos primeiros anos da osseointegração, os objetivos da
segunda fase cirúrgica consistiam em expor a cabeça dos implantes, avaliar a osseointegração
e instalar um cicatrizador de comprimento suficiente para a confecção da prótese. Atualmente,

esta fase cirúrgica é um importante momento para a manipulação dos tecidos moles, com
objetivos estéticos e funcionais. A espessura, quantidade, forma e contorno da gengiva
ceratinizada podem ser determinados, mais uma vez, nesta etapa.
0 segundo estagio cirúrgico é voltado, também, para a confecção de papilas. Algumas
técnicas cirúrgic as utilizadas são: uso de bisturi circular, retalho com dobra cervical,
reposicionamento apical, enxerto gengival livre e retalho convencional posicionado para
apical.

Bengazi et al. (1996), em um estudo longitudinal, mediram as alterações na posição
das margens de tecido mole peri-implantar, sobre próteses parciais ou totais suportadas por
implantes, após a cirurgia de segundo estágio. 0 estudo revelou uma recessão gengival de
0,4mm na vestibular das próteses suportadas por implante na maxila, após 6 meses, e 0,7mm
após 24meses.
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Grunder (2000) avaliou a estabilidade de tecido mole ao redor de 10 implantes
unitários. Todos os casos foram tratados com regeneração óssea guiada e enxerto de tecido
conjuntivo. Um ano após a inserção da prótese, foi verificada uma recessão de tecido mole de
0,6mm no lado vestibular.
Ainda segundo o autor, esses achados apóiam a importância da construção de uma
faixa de mucosa ceratinizada tanto quanto possível sobre o aspecto vestibular para compensar
qualquer retração de tecido mole. Eles suportam, também, a necessidade da utilização de uma
prótese provisória por 6 meses, após a conexão do pilar, até que seja obtida uma margem
gengival estável.

Small e Tarnow (2000) realizaram um estudo com 63 implantes em 11 pacientes.
Concluíram que após 1 ano a média total de recessão na vestibular foi de lmm. A maioria das
recessões ocorreu nos primeiros 3 meses seguintes à cirurgia para colocação do abutment.
Portanto, em uma Area estética, a seleção do abutment e a moldagem final deveriam ser
realizadas no mínimo após 3 meses de cicatrização.

3.4.4 Na fase de manutenção

A manipulação dos tecidos moles peri-implantares após o término da prótese
definitiva pode ser realizada, porém as possibilidades de trabalhar com cirurgias plásticas
peri-implantares neste momento são bastante limitadas.
Após a instalação da prótese, é possível conseguir resultados satisfatórios com a
cirurgia de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, colocado entre o retalho e o pilar
protético já instalado (SAADOUN ; LE GALL, 1998).

De acordo com Neves (2001), através de técnicas cirúrgicas de tecido mole na fase de
manutenção, ainda é possível recuperar o tecido ceratinizado que se perdeu, por exemplo, por
recessão gengival após a instalação da prótese definitiva. A técnica cirúrgica proposta para tal
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finalidade seria a de enxerto de tecido conjuntivo livre subepitelial e um planejamento
multidisciplinar para otimização da estética.

A descoloração acinzentada ao redor dos implantes, é resultado da reflexão metálica
(dos componentes protéticos), através de uma mucosa fina; ela afeta negativamente o
resultado estético de uma prótese suportada por implante, em especial em pacientes com uma
linha de sorriso alta. Enxertos de tecido conjuntivo subepitelial (inlay), podem mascarar a
descoloração gengival pelo aumento da espessura dos tecidos moles peri-implantares. Esta
técnica tem alta previsibilidade, devido ao bom suprimento sanguíneo, apresentando
resultados estéticos excelentes, embora questionáveis à longo prazo. Esta técnica foi descrita
por Langer e Calagna (1982), primeiramente para dentes naturais, sendo modificada
posteriormente para implantes dentais, onde é extensamente utilizada.

3.5 ENXERTO GENGIVAL LIVRE (ONLAY)

De acordo com Strub et al. (1991) e com o que foi descrito anteriormente nesta revisão, a
presença de uma adequada faixa de mucosa ceratinizada, aliada a uma boa espessura gengival
prévia a instalação dos implantes é de suma importância, pois gengivas mais espessas e com
maior altura certamente apresentarão resultados estéticos melhores que gengivas finas e de
menor altura. A não observação destas condições teciduais pode implicar no aparecimento de
diversos problemas, como dificuldade de higienização e maior acúmulo de placa, inflamação
gengival peri-implantar, peri-implantite estabelecida, deiscência gengival ou transluminação
tecidual vestibular com simultâneo aparecimento da parte metálica do implante e discrepância
do tamanho aparente de dentes homólogos.
A cirurgia de enxerto gengival livre em implantodontia tem como objetivo o aumento da
quantidade e espessura da mucosa ceratinizada ao redor dos implantes osseointegrados, e
pode ser realizada antes da colocação do implante, durante a fase de cicatrização ou após a
instalação do pilar definitivo.
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0 enxerto gengival livre é um enxerto autógeno de tecido gengiva!, removido do seu sitio
original (doador) com conjuntivo (suprimento sanguíneo) e sem pediculo, e colocado em um
leito receptor previamente preparado com peribsteo e tecido conjuntivo revestindo o osso
alveolar. Esta técnica foi proposta inicialmente por Bjorn em 1963, sendo o procedimento
mais frequentemente utilizado para o aumento da faixa de tecido ceratinizado.
A região doadora preferencialmente utilizada é o palato, sendo a tuberosidade maxilar
também uma possibilidade. 0 tecido doador deve ter epitélio ceratinizado e lamina própria
com estrutura tecidual densa, a submucosa não deve apresentar tecido adiposo, pois este
funciona como barreira para difusão plasmática e formação de nova rede vascular. A região
receptora deve apresentar um periósteo com potencial de rápida formação de tecido de
granulação e consequentemente de nova rede vascular (BUBNIAK et al., 1999).

A técnica cirúrgica para enxertos gengivais livres permite algumas variações, porém
alguns princípios devem ser seguidos. 0 passo inicial deve ser o preparo do leito receptor,
através de uma incisão por bisel inverso o epitélio que contorna o defeito é removido,
deixando uma fina camada de tecido conjuntivo sobre o periásteo. Para facilitar a justaposição
do enxerto ao leito receptor, as incisões verticais e a horizontal que as une devem ser
realizadas em bisel. Após o preparo o sitio 6 irrigado e coberto com uma gaze embebida em
soro fisiológico enquanto o tecido doador é removido.
Após selecionada a região doadora (palato ou tuber), uma matriz em lâmina de alumínio
do leito receptor é confeccionada e transferida ao local doador definindo o tamanho e forma
do enxerto. A espessura do enxerto é decisiva para o sucesso da cirurgia, pois um enxerto
muito fino (menos de 1 rrim) contém praticamente só epitélio e está fadado a necrosar,
enquanto que um enxerto muito espesso (mais de 2rmn) dificulta a difusão de líquidos e a
revascularização. A espessura ideal gira em torno de 1,5min a 2mm.
0 enxerto deve ser preparado removendo qualquer gordura, tecidos glandulares ou
irregularidades que possam atrapalhar sua adaptação ao leito receptor. Ele é então colocado
sobre o periósteo e suturado com fio reabsorvivel 5-0 ou 6-0. Uma pressão por 5 min com
gaze molhada em solução salina irá prevenir um sangramento pós-operatório. Um cimento
cirúrgico sobre a área enxertada pode ser recomendado. A cobertura da Area exposta no sitio
doador alivia o desconforto pós-operatório ao paciente; ela pode ser obtida pela colocação de
um guia de acrílico, previamente fabricado, sobre o palato (SED3ERT ; SALAMA, 1996).
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De acordo com Tarnow e Eskow (1995), as limitações e complicações clinicas
encontradas com enxertos gengivais livres incluem: diferença de cor e textura entre o enxerto
e os tecidos circundantes, dificuldade de adaptação do enxerto ao leito receptor, mobilidade
do enxerto devido a formação de hematoma, contração do enxerto, a qual gira em torno de
30% de seu tamanho original após a cicatrização completa, e dificuldade na aderência correta
do enxerto ao pilar de titânio, o que levou alguns clínicos a abandonarem esse procedimento
após a conexão do pilar.

3.5.1 Caso clinico

A paciente M.E.S., 49 anos, procurou o Centro de Estudos e Pesquisas em Implantes
Dentários (CEPID) da Universidade Federal de Santa Catarina com o objetivo de instalar
implantes na região inferior posterior esquerda, a fim de receber uma prótese fixa, pois estava
insatisfeita com sua prótese móvel. Ao exame clinico constatou-se a presença de uma faixa
muito pequena de mucosa ceratinizada. Um enxerto gengival livre foi a opção escolhida, a
fim de aumentar a quantidade e a espessura de mucosa ceratinizada.
0 caso clinico sobre enxerto gengival livre apresentado nesta monografia foi realizado
durante o Curso de Especialização em Implantodontia do Centro de Estudos e Pesquisas em
Implantes Dentários (CEPID) pelos especializandos
(FIG. 1 a 8).

Joao Carlos Nicolodi e Paulo Luis Feyh
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FIGURA 1- Caso clinico inicial. Pouca quantidade e espessura de mucosa ceratinizada.

FIGURA 2- Incisào e preparo do leito receptor.
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FIGURA 3- Leito doador (palato) após a remoção do enxerto.

FIGURA 4- Enxerto removido do palato.
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FIGURA 5- Divisão do enxerto (aumento de 30% no comprimento).
Técnica de Rosemberg.

FIGURA 6- Enxerto adaptado e suturado ao leito receptor.
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FIGURA 7- Pós-operatório de 14 dias. Fio vicryl 5-0 (reabsorvivel).

FIGURA 8- Caso com 30 dias de pós-operatório.
Observar aumento da quantidade de mucosa ceratinizada.
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4 DISCUSSÃO

A discussão foi realizada sobre a natureza dos tecidos moles peri-implantares e a
importância da mucosa ceratinizada ao redor dos implantes osseointegrados.

Lindhe e Berglundh (1997), em um estudo com cães beagle compararam a gengiva ao
redor dos dentes e a mucosa ao redor dos implantes. Concluíram que os tecidos moles
periodontais e peri-implantares apresentam muitas características em comum, porém em
contato com os implantes não existe a deposição de cemento e nem a formação de um
ligamento periodontal. Afirmaram ainda que a mucosa peri-implantar contém
substancialmente mais coldgeno e menos fibroblastos que as regiões correspondentes na
gengiva. Segundo Potashnick (1998), a ausência de um ligamento periodontal, faz com que a
consistência dos tecidos moles ao redor do pilar de titânio seja mais fibrosa, mais densa e
acelular, com menor suprimento sanguíneo. Adicionalmente, a natureza muito frágil da
mucosa oral torna imprevisível a sua capacidade de suportar excessivas manipulações
clinicas, que podem levar, muitas vezes, a resultados estéticos insatisfatórios.
Em consideração ao exposto acima, os clínicos são obrigados a manipular os tecidos
moles peri-implantares com cuidado excepcional em razão de sua reduzida circulação
sanguínea e natureza delicada. 0 domínio das técnicas de manipulação de tecido mole periimplantar, numa area estética, é considerado, portanto, fundamental.

Pontoriero et al. (1994), em um experimento em voluntários humanos, afirmaram que
a formação de placa, assim como a inflamação dos tecidos moles, eram semelhantes nos
dentes e nas areas que receberam implantes. Entretanto, a lesão associada à placa na mucosa
peri-implantar apresentou de forma constante uma quantidade muito menor de fibroblastos, e
consequentemente, a destruição tecidual predominou sobre o reparo. Concluíram que a
mucosa peri-implantar parece menos eficaz que a gengiva no encapsulamento da lesão
associada à placa. Lang et al. (2000), em um estudo sobre as complicações biológicas em
implantes dentais acharam resultados semelhantes, e Lindhe e Berglundh (1997), em uma
experiência com cães, afirmaram que tanto a gengiva quanto a mucosa pen -implantar
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responderam à colonização bacteriana com a formação de lesões, isto 6, um infiltrado
inflamatório no tecido conjuntivo. Porém, enquanto as lesões nas áreas de dente
constantemente eram limitadas à gengiva, nos tecidos peri-implantares, na maioria das
situações, envolvia o osso alveolar. Os autores sugeriram que os tecidos peri-implantares são
pouco preparados para combater uma lesão progressiva associada à placa e que a periimplantite pode acontecer em humanos, podendo levar ao fracasso e a perda do implante.
Baron e Hass (2000), ressaltaram que a peri-implantite ocorre quando perda óssea periimplantar progressiva acontece excedendo os limites de reabsorção óssea tolerável, após a
osseointegração bem sucedida de um implante.

0 primeiro mecanismo de defesa para prevenir mucosite e pen-implantite é a
adaptação do colar de tecido gengival ao pilar de titânio. De acordo com Buser et at (1990), a
mucosa ceratinizada parece ser um pré-requisito para a saúde peri-implantar, embora ainda
não tenha sido comprovado através de estudos longitudinais.
Segundo Zarb e Schmitt (1990), a irritação dos tecidos moles pen -implantares, a
mobilidade muscular e a mucosite estão diretamente relacionadas com a presença de mucosa
ceratinizada

Artzi et al. (1993) afirmaram que ao redor dos implantes osseointegrados, devido
ausência de cemento e ligamento (fibras de inserção), a mucosa peri-implantar exerce a
função de selado protetor isoladamente, o que na dentição natural é executado pelo epitélio do
sulco, epitélio juncional e inserção conjuntiva. Uma quebra neste selado peri-implantar resulta
em uma comunicação direta com o osso alveolar, expondo uma área frágil à instalação das
doenças pen-implantares.
A resistência dos tecidos é determinada pela natureza das células e contatos
intercelulares, independente da presença ou ausência de queratinização. Entretanto, a presença
de uma faixa de tecido ceratinizado parece conferir um certo grau de proteção aos implantes
dentários.

A necessidade de tecido ceratinizado em tomo dos implantes na reabilitação oral
ainda um pouco controversa, e a inserção do tecido mole ceratinizado no sitio do implante, no
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que diz respeito ao seu sucesso a longo prazo, não foi completamente estabelecida
(NEMCOVSKY ; MOSES, 2002).

De acordo com Buser et al. (2004), a presença de uma adequada faixa de mucosa
ceratinizada não é indispensável para a manutenção do tecido peri-implantar, porém
bastante desejável na interface implante-tecido mole, facilitando e tornando viável, próteses
mais estéticas com menor risco de ocorrência de recessão gengival, protegendo contra a ação
de agentes bacterianos e contra ações traumáticas. Schluger et al. (1991) afirmaram que a
mucosa ceratinizada têm característica de imobilidade e impermeabilidade e deve possuir no
mínimo 3mm.

Segundo Saadoun e Lê Gall (1998), o correto posicionamento do implante é decisivo
para a existência de mucosa ceratinizada. Um implante vestibularizado terá menor
possibilidade de formação de uma faixa adequada de mucosa ceratinizada na região vestibular
e consequentemente maior possibilidade de recessão gengival.
Quanto mais precisamente for colocado o implante, mais facilmente ele irá obter uma
condição natural da restauração protética e seu tecido mole circundante, e evitar a necessidade
de mais cirurgias corretivas e reconstrutivas de tecido mole (PALACCI, 1996).

0 objetivo do caso clinico apresentado nesta monografia foi demonstrar a técnica
cirúrgica do enxerto gengival livre para aumento de quantidade e espessura de mucosa
ceratinizada ao redor de implantes osseointegrados. Nesta revisão foram discutidos vários
aspectos relacionados A. importância de uma faixa de mucosa ceratinizada circundando o pilar
de titânio.
0 caso clinico foi realizado 3 meses antes da instalação dos implantes. Durante a
instalação dos implantes (com + ou - 3 roscas expostas) foi realizada também uma técnica de
regeneração óssea guiada com osso autógeno particulado removido do ramo mandibular e
membrana. A presença de mucosa ceratinizada na cirurgia de instalação dos implantes foi
importante durante a manipulação cirúrgica e durante o pós-operatório, evitando urna possível
deiscência de sutura, já que também houve regeneração óssea guiada para ganhar altura.
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5 CONCLUSÕES

Após a revisão da literatura sobre manipulação de tecido mole em implantodontia,
pode-se concluir que:

a) os tecidos peri-implantares revelam características clinicas, histológicas e
microbiológicas similares as dos tecidos periodontais, tanto fisiologicamente
quanto patologicamente;

b) as principais complicações teciduais ao redor de implantes são: hiperplasia
gengival, mucosite peri-implantar e peri-implantite;
c) a pen-implantite tem se tornado um achado clinico cada vez mais comum na
prática odontológica, sendo a infecção bacteriana a sua causa mais provável. A
progressão da peri-implantite pode resultar na perda do implante;

d) o primeiro mecanismo de defesa para prevenir mucosite peri-implantar e periimplantite (perda óssea), é a adaptação do tecido mole ao pilar de titânio;
e) a presença de mucosa ceratinizada é uma característica de proteção dos tecidos
peri-implantares, parece ser um pré-requisito para a saúde peri-implantar, embora
ainda não tenha sido comprovado através de estudos longitudinais;
f) diversas técnicas vêm sendo demonstradas clinicamente com resultados
satisfatórios, através da utilização de manipulação de tecido mole peri-implantar,
porém ainda falta um conjunto de informações cientificas com acompanhamento
longitudinal;
g) os tecidos moles pen -implantares são de natureza delicada, sendo impossível
alcançar um resultado estético satisfatório, sem uma harmonia com os tecidos
adjacentes em cor, forma e contorno;
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h) plano de tratamento cuidadoso, posicionamento perfeito do implante, utilizacao
correta das próteses provisórias e desenvolvimento de habilidade cirúrgica
apropriada são fatores que devem ser considerados durante a terapia de implante;
i) enxerto gengival livre é uma técnica relativamente simples, com resultados
bastante previsíveis, permitindo ganho de mucosa ceratinizada em quantidade e
espessura.
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