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Resumo:

Atualmente há uma grande exigência estética na prática odontológica, não envolvendo somente os
procedimentos restauradores, mas também as várias especialidades correlacionadas. Esta revisão de
literatura procura abordar conceitos importantes para a realização dos procedimentos restauradores, como:
distâncias biológicas, causas e conseqüências de sua invasão, recuperação destas distâncias e a
biocompatibilidade dos materiais. 0 profissional deve estar atento a esses conceitos, havendo assim uma
maior integração entre a Dentistica e a Periodontia, facilitando os nossos procedimentos e melhorando o
prognóstico a longo prazo.
Palavras-chave: distâncias biológicas, aumento de coroa, término de preparo, materiais biocompativeis.
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Abstract
Esthetics need in dentistry represents a growing reality that involves not only restorative treatments, but also
others specialities. This review on the literature approach important concepts to our procedures, like:
biological width, causes and consequences of its invasion, recuperation of this space and biocompatibility of
the materials. The professional must be aware of these concepts, getting greater relation between Restorative
Dentistry and Periodontics, increasing the prognostic of our treatments.

Key-Words biological width — biological space, crown lengthening, cervical termination, biocompatible
:

materials.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente há uma grande demanda pela estética, tanto no quesito corporal quanto
no facial. As pessoas procuram cada vez mais se sentirem bem consigo mesmas, nem que
para conseguir isso sejam necessários alguns sacrificios.
Hoje em dia os dentes, o sorriso de uma pessoa são considerados o seu cartão de
visitas, por isso as pessoas estão buscando ainda mais as diversas alternativas de
tratamentos concernentes a estética bucal.
Muitos pacientes chegam aos consultórios insatisfeitos com a aparência de sua
boca, o qual pode ser somente um problema dental quanto dento-gengival. Próteses maladaptadas, restaurações deficientes, sorriso gengiva!, esses são alguns problemas com os
quais o profissional se depara no dia-a-dia de seu consultório.
Os cirurgiões-dentistas estão mais atentos em relação à estética e à saúde bucal,
sabendo da importância da manutenção de um periodonto saudável. As distâncias biológicas
são importantes em todos os tratamentos, mas principalmente se o paciente busca uma
harmonia bucal, estas distâncias devem ser preservadas.
A inter-relação Periodontia-Dentistica trata da importância de um periodonto
saudável nos diversos procedimentos restauradores e protéticos. lid casos em que são
necessários procedimentos periodontais, como a cirurgia de aumento de coroa clinica ou
tracionamento dentário, para se conseguir um bom resultado restaurador/protético com a
manutenção da saúde bucal.
Para alcançarmos um resultado estético favorável, o cirurgião-dentista deve
primeiramente realizar um plano de tratamento adequado às necessidades do paciente,
estando atento para as possíveis integrações entre as diversas especialidades.
Muitos autores advertem sobre uma distância minima entre

o término do

procedimento realizado e o topo da crista óssea alveolar, para a manutenção da saúde
periodontal. Quando nos deparamos com restaurações ou próteses no limite gengival ou
localizadas subgengivalmente, devemos pensar na devolução das distâncias biológicas.
(ALLEN, 1993; WOLLFE et al., 1994; LANG, 1995; FESTUGATTO et al., 2000)
Sivers e Johnson (1985) mencionam que os casos que necessitam de aumento de
coroa, devem receber um planejamento multidisciplinar, dando ênfase a princípios
restauradores que levarão a um resultado compatível com a saúde periodontal.
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Cuidados devem ser tomados para evitar que nossos procedimentos não levem a

doença periodontal, pois restaurações com excesso ou falta de material geram um maior
acúmulo de placa bacteriana. ( LANG et al., 1983; REEVES, 1991)
Nesta revisão tentaremos responder dúvidas em relação As distâncias biológicas,
limites de restaurações/preparos, recuperação das distâncias biológicas. Serão abordados
aspectos importantes para a realização de procedimentos restauradores, visando sempre
manter o periodonto saudável.
Os conhecimentos básicos apresentados nesta revisão são de grande valia para os
profissionais, pois restaurar a forma, função, conforto e saúde de um paciente nem sempre
exige procedimentos complexos e sim, conhecimentos básicos, importantes para a
realização dos procedimentos restauradores com padrões estéticos e biológicos aceitáveis.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Distancias Biológicas

Gargiulo et al. (1961) analisaram em um estudo as 4 fases de erupção dental, onde
encontraram uma relação dimensional proporcional entre a junção dento-gengival e os
outros tecidos de suporte dentário. Então foram obtidas em média as dimensões dos
constituintes da união dento-gengival, onde o sulco gengival possui em média 0,69mm, o
epitélio juncional possui 0,97mm e a inserção conjuntiva possui 1,04mm. A soma do
epitélio juncional e da inserção conjuntiva, que totaliza 2,04mm, é conhecida como espaço
biológico. Sendo que os autores afirmam ainda que o epitélio juncional foi a medida mais
variável obtida e a inserção conjuntiva a mais constante. Este estudo, que foi realizado
através da análise de peças obtidas de seres humanos, significou um grande avanço para a
periodontia, pois demonstrou as medidas médias necessárias para se manter um periodonto
saudável, sendo muito importante para a relação periodontia-dentistica.
Estes autores afirmam ainda que a junção dento-gengival é realizada pelo epitélio
juncional, pois ele se une a circunferência do dente como uma banda larga, a bainha de
união epitelial. A junção epitelial não é firmemente aderida ao dente, esta firmeza de união
gengival ao dente é feita pela ligação do tecido conectivo fibroso ao cemento, osso alveolar
e gengiva.
Vacek et al. (1994) encontraram dados semelhantes àqueles encontrados por
Gargiulo et al. em 1961. 0 estudo examinou o espaço biológico em 10 cadáveres humanos
adultos, onde observaram que o epitélio juncional e a inserção conjuntiva eram maiores nos
dentes posteriores. Os autores também realizaram uma comparação entre as dimensões de
dentes higidos e restaurados, observando que o epitélio juncional era maior nas regiões
adjacentes a restaurações subgengivais.
Segundo Rockenbach et al. (1995), a definição de espaço biológico só foi possível
graças às pesquisas de Gargiulo et al. (1961), que determinaram uma distância média de
2,04mm e que não deveria ser invadida por procedimentos restauradores, a fim de que
estava destinada a inserção dos tecidos periodontais na superficie dental. 0 espaço
biológico, constituído pelo epitélio juncional e pela inserção conjuntiva, não deve ser de
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maneira alguma violado, portanto deve haver uma faixa de 2 a 3 mm de estrutura dental
sadia coronal a crista óssea alveolar.
Tristdo (1992) realizou um estudo morfométrico em um periodonto saudável, onde
obtiveram as dimensões médias do espaço biológico e de suas estruturas:
- distância do topo da margem gengival ao limite apical do epitélio juncional: 1,58mm +0,41mm
- distância do limite apical do epitélio juncional ao topo da crista óssea alveolar: 1,18mm +0,42mm
- distância do topo da margem gengival ao topo da crista óssea alveolar: 2,75mm +0,59mm.
Porém os autores afirmam que quando estas estruturas encontram-se totalmente sobre o
cemento, as médias foram alteradas para:
- dimensão do topo da margem gengival ao limite apical do epitélio juncional: 1,52mm +0,41mm
- dimensão do limite apical do epitélio juncional ao topo da crista óssea alveolar: 1,17mm +0,44mm
- dimensão do topo da margem gengival ao topo da crista óssea alveolar: 2,68mm +0,55mm.
0 autor ressalta a importância do sulco gengiva!, diante de trabalhos clínicos
realizados, onde as suas dimensões precisam ser consideradas no planejamento de
procedimentos restauradores. Portanto, para este autor o espaço biológico é a distância
entre o topo da margem gengival e o topo da crista óssea alveolar. 0 espaço biológico tem
sido relacionado clinicamente com o término cervical dos preparos, profundidade de
sondagem e com o aumento de coroa clinica, por esta razão é muito importante determinar
as suas dimensões.
Wolfe et al. (1994) relatam que espaço biológico compreende as dimensões dos
tecidos entre a base do sulco gengival e a crista óssea alveolar. Sendo que a dimensão
média do epitélio juncional e do tecido conjuntivo supralveolar foi de 2,04mm. A distância
desses tecidos pode variar de pessoa para pessoa, porém deve-se respeitar a média da
dimensão do espaço biológico em procedimentos restauradores, a fim de evitar que ocorra
inflamação gengival.
Oberg et al. (2001) afirmaram que o termo "Distâncias Biológicas" é o espaço
constituído pelo epitélio juncional e pelas fibras da inserção conjuntiva. Durante os
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procedimentos restauradores é de fundamental importância a manutenção ou se necessário,
a recuperação das distâncias biológicas, que tem a finalidade de proteger o periodonto de
sustentação dos dentes de eventuais traumas mecânicos ou da invasão bacteriana, não
permitindo assim que o mesmo entre em contato com o meio bucal.
Sivers e Johnson (1985) definiram espaço biológico, através de um estudo sobre
periodontia-dentistica, como a distância entre a crista óssea alveolar e a base do sulco
histológico.
As distâncias biológicas são constituídas pela distância entre a crista óssea alveolar e
a margem gengival livre, compreendendo o epitélio sulcular oral, epitélio juncional e
inserção conjuntiva. JA o espaço biológico compreende o epitélio juncional e a inserção
conjuntiva, sendo que o sulco gengival não é considerado parte constituinte do espaço
biológico, podendo ser invadido por procedimentos restauradores. (FESTUGATTO et al ,
2000)

2.2 Causas e Conseqüências da Invasão do Espaço Biolóeico

Sivers e Johonson (1985) relataram em seu estudo algumas razões para a localização
das margens restauradoras intra-sulculannente:
substituição de restaurações deficientes
- estética
- fratura com extensão subgengival
- remoção de cárie
necessidade de retenção radicular.
De acordo com estes autores, antes de realizar qualquer tratamento em um dente,
deve-se observar a necessidade de aumento de coroa clinica, bem como deve-se determinar
a extensão do defeito. Assim pode-se determinar a quantidade necessária para remoção do
osso alveolar, a quantidade presente de gengiva inserida e a estética.
Allen (1993) afirma que o espaço biológico pode ser facilmente invadido quando é
realizado um preparo subgengival para reparar cáries ou fraturas, ou ainda quando a
margem de uma restauração está localizada subgengivalmente e a intenção é melhorar a
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estética ou a retenção.
Para Reeves (1991) a localização subgengival das margens pode afetar a saúde
periodontal, causando uma lesão inflamatória marginal que poderá levar a perda de inserção
marginal. A colocação das margens acima de 0,5mm subgengivalmente violaria as distâncias
biológicas, quebrando assim o selamento biológico e permitindo que bactérias penetrem no
tecido conjuntivo subjacente, causando inflamação. Portanto deve-se deixar a margem o
mais supragengival possível, diminuindo o risco de injúrias ao periodonto. Caso seja
necessária a colocação da margem subgengival, cuidados para que o perfil de emergência
seja mantido devem ser tomados, obtendo assim uma boa adaptação e acabamento.
Este autor relata ainda que deve haver uma faixa minima de gengiva inserida para
minimizar a injúria de uma restauração com margem subgengival, principalmente quando o
periodonto apresenta-se fino e delicado, sendo mais vulnerável a injurias do que quando o
periodonto é constituído por uma densa faixa de gengiva inserida. Em um periodonto fino e
delicado a colocação da margem subgengivalmente pode acarretar em inflamação gengival,
seguida de perda de inserção e recessão gengival. Já o periodonto achatado e grosso
apresenta margem gengival com menos depressões, tecidos mais densos e Areas de gengiva
aderida mais amplas. Os dentes que apresentam os tecidos circundantes mais achatados,
quando vistos de frente são mais quadrados e possuem áreas de contato mais largas e
localizadas mais apicalmente, as cúspide são mais planas e as convexidades cervicais mais
pronunciadas. 0 periodonto grosso e achatado responde à injurias com a formação de bolsa
periodontal.
As restaurações subgengivais favorecem o acúmulo de placa e dificultam a sua
remoção, causando uma resposta inflamatória gengival crônica devido à violação do espaço
biológico ou à retenção de placa na interface dente/restauração. A permanência desta
margem subgengival pode causar ainda sensibilidade dental a estímulos mecânicos, recessão
e bolsa periodontal. A prevenção da invasão das distâncias biológicas deve ser feita através
de um diagnóstico correto e pronto tratamento da cárie, evitando a colocação das margens
subgengivalmente.(FESTUGATTO et al., 2000)
A causa da invasão do espaço biológico pode ocorrer quando é necessário a
colocação e/ou substituição de uma restauração intra-sulcular que se estende apicalmente
para dentro do sulco.(WOLFFE et al., 1994)
Estes autores também afirmam que não hi provas de que a invasão do espaço
biológico leve a inflamação gengival, sendo que somente uma etiologia multifatorial poderia
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acarretar em inflamação e perda óssea.
De acordo com Allen (1993), a violação do espaço biológico causa uma reabsorção
óssea alveolar para a formação de uma nova inserção conjuntiva, aprofundando assim o
sulco gengival. A combinação destes dois fatores em uma situação crônica, ocasionam um
problema periodontal localizado.
Segundo Sivers e Johnson (1985), a invasão do espaço biológico pode resultar em
doença periodontal com reabsorção óssea na tentativa de formar uma nova inserção
dentogengival.
As causas para a invasão do espaço biológico são diversas, entre elas estão a não
observação, durante o preparo, das estruturas que compõem as distâncias biológicas; a falta
de conhecimento; a dificuldade de execução do preparo ou até mesmo a variedade de
opiniões entre os autores sobre o espaço biológico. A violação do espaço poderá acarretar
inflamação gengival. (SEABRA e OLIVEIRA, 1998)
Vacek et al. (1994) afirmam que a invasão do espaço biológico resultaria numa
inflamação progressiva das suas estruturas, levando a reabsorção de osso alveolar numa
tentativa de restabelecimento de suas dimensões.
Lang et al. (1983) realizaram um estudo, onde foram confeccionadas restaurações
subgengivais com excessos marginais. Estas restaurações resultaram em inflamação
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mudanças na microflora periodontal, sendo que as bactérias encontradas ali são as mesmas
apresentadas por pacientes com periodontite crônica. Os autores acreditam, portanto, que
as restaurações são capazes de mudar a microflora existente no local, sendo que as
restaurações com excessos podem aumentar o mecanismo de doença periodontal, devido a
facilidade de acúmulo de placa bacteriana nestes locais. Reeves (1991) concorda com o
estudo de Lang et al (1983), afirmando que restaurações subgengivais são de dificil
higienização por parte dos pacientes, gerando um maior acúmulo de placa, mudando então
a microflora local para um perfil capaz de causar destruição periodontal.
Bastos et al. (2001) consideram como inviolável nas distâncias biológicas, a area de
inserção conjuntiva e do epitélio juncional.
As coroas devem apresentar um perfil de emergência plano na sua área marginal
para evitar a retenção de placa e facilitar o controle de placa por parte dos pacientes,
gerando conforto ao tecido gengival. 0 profissional deve realizar um desgaste axial
adequado, para que se possa reconstruir uma coroa de contorno correto e bem adaptado,
não causando assim injúrias ao periodonto. Grande importância também deve ser dada às
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áreas interproximais, evitando que ocorra o estrangulamento das papilas, que levarão a
irritação e hiperplasia gengival, alteração de cor e estética prejudicadas. (BASTOS et al.,
2001)
Reeves (1991) relatam que embora o dente não erupcione com um perfil de
emergência plano, a coroa protética deve adotar esta morofologia, pois a prótese apresenta
limitações, requerendo este perfil para facitlitar o controle de placa por parte do paciente
Este mesmo autor menciona que as papilas interproximais respondem rapidamente
ao sobrecontorno das regiões das ameias, tornando-se inflamadas e hipertróficas como
resultado de deficiente higiene oral. Restaurações com sobrecontorno propiciarão maior

acúmulo de placa, gerando inflamação marginal enquanto os dentes adjacentes continuarão
com os tecidos gengivais sadios.

2.3 Limite Cervical das Restaurações

Muitas vezes os profissionais se deparam com situações clinicas desfavoráveis para a
realização de procedimentos restauradores a uma distância correta dos tecidos periodontais,
resultando em preparos subgengivais que poderão interferir na relação
periodonto/restauração. (SIVERS e JOHNSON,1985)
Segundo Wolfe et al. (1994), o espaço biológico não deveria ser invadido por
procedimentos restauradores, prevenindo a ocorrência de inflamação gengival. A distância
entre a margem da restauração e a crista óssea alveolar deve ser de 3 a 4 mm para manter
um sulco gengival saudável.
Lang (1995) relata que não há razões biológicas para deixar as margens
subgengivais, a não ser que existam razões estéticas(sorriso gengival) ou outras razões
como por exemplo: necessidade de retenção, extensão da lesão cariosa, etc.
Todas as margens restauradoras são mal acabadas e polidas, mesmo as superficies
cuidadosamente polidas e as margens aparentemente bem adaptadas são irregulares sob a
microscopia. (REEVES, 1991)
Vacek et al. (1994) relatam que pacientes jovens apresentam o sulco gengival
menos profundo, portanto a aderência epitelial é maior e a crista óssea alveolar encontra-se
numa porção mais coronal. Assim, estes autores afirmam a importância de haver uma faixa
de 2 a 3 mm de estrutura dental sadia coronal A crista óssea alveolar, mantendo então a
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inserção das estruturas periodontais ao dente.
Festugatto et al. (2000) mencionam a necessidade de haver uma faixa de 2 a 3 mm
de estrutura sadia coronalmente a crista óssea alveolar, assim o epitélio juncional e a
inserção conjuntiva podem manter a sua unido ao dente. Se durante um procedimento
restaurador, a distância entre a crista óssea alveolar e a margem da restauração for menor
que 3 mm, é necessário a realização de um ato cirúrgico para que haja estrutura dental sadia
suficiente para a inserção conjuntiva e o epitélio juncional.
Seibert e Lindhe (1999) afirmam que deve ser exposto no mínimo 4 mm de estrutura
dental sadia entre a parte mais apical da fratura ou cárie e a crista óssea alveolar. No
período de cicatrização os tecidos moles proliferarão de 2 a 3 mm, deixando de 1 a 2 mm
de estrutura dental sadia localizada supragengivalmente. Os tecidos gengivais geralmente
não acompanham mudanças bruscas no contorno ósseo, então para manter a margem
gengival na sua nova posição mais apical, deve-se realizar o recontorno ósseo nos dentes
adjacentes ao dente com o defeito, reduzindo gradualmente o perfil ósseo.
Allen (1993) menciona a necessidade de haver uma quantidade minima de 3 mm de
estrutura dental sadia acima da crista óssea alveolar, havendo assim 1 mm para cada
componente da inserção periodontal do dente.
0 autor afirma ainda que quando o profissional se deparar com procedimentos que
necessitem de extensão subgengival, deve haver uma quantidade minima de 5 mm de
gengiva, sendo que 3 mm devem ser de gengiva inserida e 2 mm de gengiva marginal livre,
tudo isso para evitar a ocorrência de recessão gengival

e exposição da margem

restauradora.
Seabra e Oliveira (1998) realizaram um estudo com 22 pacientes, envolvendo 46
dentes portadores de prótese parcial fixa. 0 objetivo deste estudo era investigar a extensão
subgengival das margens, observando o principio biológico da não invasão das distâncias
biológicas e sua correlação com inflamação gengival. As margens subgengivais superiores a
0,5 mm foram consideradas como invasão do espaço biológico. Os autores observaram que
apenas 15 coroas não apresentaram invasão das distâncias biológicas, as 31 coroas restantes
onde verificou-se a invasão, apenas 7 apresentaram inflamação gengival.
Donaldson (1973) realizou um estudo para observar a ocorrência de recessão
gengival com o uso de coroas provisórias. Os resultados sugeriram que algum grau de
recessão deve ser esperado com o uso de provisórios e que, quanto mais cedo for
cimentada a coroa definitiva, menor será o grau de recessão. Então as margens deveriam ser
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postas 1 mm dentro do sulco gengival, prevenindo a ocorrência de recessão e o futuro
aparecimento das margens.
Existem pelo menos 4 fatores que podem afetar o grau e a extensão de mudanças
inflamatórias relacionadas com margens subgengivais, são eles :
- invasão das distâncias biológicas
- falha em manter um perfil emergente adequado
- inviabilidade de acabar ou fechar adequadamente margens subgengivais
- margem subgengival em Area com o mínimo ou nenhuma gengiva inserida. (REEVES,
1991)

2.4 Procedimentos para Recuperação das Distâncias Biológicas

2.4.1

CIRURGIA DE AUMENTO DE COROA CLINICA

Antes da realização de qualquer tratamento em um dente que necessite de aumento
de coroa clinica, deve-se determinar a extensão do defeito a ser regularizado. Obtendo,
então, uma correta análise do suporte radicular remanescente, determinando assim a
quantidade de remoção óssea necessária, a largura da gengiva inserida e a estética da região
a ser tratada. (SIVERS e JOHNSON,1985)
Festugatto et al. (2000) sugerem que antes de qualquer procedimento clinico deve
ser realizado um correto diagnóstico do caso. Quando as distâncias biológicas são violadas,
deve-se realizar o diagnóstico clinico no caso do defeito ser maior que 0,5 mm
subgengivais, causando dor, inflamação gengival, sensibilidade, recessão gengival

e

formação de bolsa periodontal. E confirmado o diagnóstico quando há uma distância menor
que 3 mm entre a crista óssea alveolar e a base do defeito. Os exames radiográficos também
auxiliam no diagnóstico, porém a radiografia pode apresentar uma menor perda óssea do
que a real situação clinica.
Allen (1993) afirma que deve ser realizada uma avaliação clinica pré-cirúrgica antes
do aumento de coroa, pois um periodonto saudável promoverá um tecido gengival estável,
permitindo então uma previsão da posição da margem gengival após a cirurgia. A avaliação
deve consistir nos seguintes itens:
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- extensão apical da fratura ou cárie
- nível da crista óssea alveolar
- forma e comprimento da raiz
- saúde gengival
- profundidade do sulco
- perda de espaço mésio-distal
- envolvimento pulpar
- exame radiográfico para complementação da avaliação.
Segundo Wolfe et al. (1994) é importante a realização do procedimento de
aumento de coroa para um saudável estabelecimento do complexo dento-gengival, além de
prover condições adequadas para a colocação das margens subgengivalmente.
Rockenbach et al. (1995) indicam o uso de cirurgias de aumento de coroa clinica
para:
- lesões cariosas subgengivais
- fraturas subgengivais
- impossibilidade de acesso as margens subgengivais de restaurações defeituosas
- impossibilidade de acesso a preparos subgengivais
- trepanação radicular apical à margem gengival.
Já para Festugatto et al. (2000), as cirurgias de aumento de coroa clinica devem ser
realizadas em casos onde é necessário retenção e acesso a preparos subgengivais.
Traebert (1997) indica a cirurgia de aumento de coroa clinica em casos de cáries
subgengivais, fratura coronal, comprimento inadequado da coroa, pois assim pode-se
manter um periodonto saudável, capaz de suportar a terapia restauradora, promovendo um
bom prognóstico a longo prazo.
Lang (1995) afirma que a cirurgia de aumento de coroa clinica deve ser realizada
quando há presença de problemas de retenção, problemas estéticos, lesões de cárie extensas
ou substituição de restaurações prévias.
Allen (1993) menciona as seguintes indicações para o aumento de coroa:
- cáries subgengivais
- fraturas subgengivais
- coroa clinica curta por exposição anatômica incompleta
- coroa clinica curta por fraturas ou cáries extensas.
Este autor afirma ainda que este procedimento promove a remoção da cárie,
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retenção da restauração, restauração de dente sem a violação das distâncias biológicas e
estética.
Wolfe et al. (1994) dividem as indicações de aumento de coroa clinica em :
- Periodontal : Em casos de erupção passiva atrasada, a margem gengival não fica protegida
do impacto alimentar, principalmente nas regiões interproximais, onde é dificil a higiene por
parte do paciente, sendo que a localização subgengival das margens pode levar a uma
doença periodontal inflamatória e com a realização da cirurgia as margens se tornariam
supragengivais, melhorando o controle de placa por parte dos pacientes, diminuindo
consequentemente o processo inflamatório.
- Restauradora : Em casos de retenção, quando o paciente apresenta coroas clinicas curtas
ou há a necessidade de maior quantidade de tecido dental exposto. Quando há presença de
cáries subgengivais, necessitando de melhor visualização e a facilitação do tratamento corn
o deslocamento apical do tecido gengival. Também é indicado nas fraturas subgengivais de

coroa e/ou raiz, perfuração radicular e reabsorção radicular localizada no terço coronal.
- Estética : Em casos de coroa clinica curta associada a linha de sorriso alta, expondo
grande quantidade de tecido gengival.
Wolfe et al. (1994) indicam o uso de técnicas cirúrgicas quando ha necessidade de
alterar a posição da margem gengival, para manter as distâncias biológicas, podendo ser
feitas somente gengivectomias ou cirurgias com ou sem envolvimento ósseo. A
gengivectomia pode resultar em ganho insuficiente de aumento de coroa clinica, no caso de
um dente sem doença periodontal.
A gengivectomia é útil para a remoção de sobre-crescimento de tecido mole, pois
como técnica de aumento de coroa apresenta indicação muito limitada, requerendo tomada
de gengiva inserida e 3 mm de estrutura dental sadia coronal ao osso alveolar.(SIVERS e
JOHNSON, 1985; ALLEN, 1993)
Festugatto et al. (2000) descrevem as contra-indicações do procedimento de
aumento de coroa clinica: dentes não restauráveis e quando a osteotomia a ser realizada na
cirurgia compromete a estética e a furca dos dentes adjacentes. Nestes casos a solução para
salvar estes dentes deve ser bem analisada, para que não ocorram imprevistos na conclusão
dos casos.
Sivers e Johnson (1985) relatam outras desvantagens nos procedimentos cirúrgicos
de aumento de cora clinica, como: o sacrificio do osso suporte de dentes adjacentes e a
sensibilidade radicular. Já na região anterior, os resultados após a cirurgia de aumento de
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coroa podem comprometer a estética, como, por exemplo, resultando em coroas muito
longas. Nesses casos deve-se considerar a extrusdo ortodôntica ou erupção forçada, porém
estas técnicas nem sempre eliminam a necessidade da cirurgia periodontal.
Lang (1995) aponta algumas contra-indicações deste tipo de procedimento, como
- paciente com deficiente higiene oral
- o dente afetado não apresenta valor estratégico
- o dente afetado apresenta comprometimento periodontal.
A falha do uso de procedimentos de aumento cirúrgico de coroa clinica pode levar a
fratura de raiz, deslocamento de uma restauração, cáries recorrentes e também a um maior
gasto para

o paciente,

complicando

o

tratamento restaurador

e

a terapia

periodontal. (ALLEN,1993)
Segundo Seibert e Lindhe (1999) pacientes que possuem dentes com raizes cônicas
e curtas não deveriam ser submetidos a este tipo de tratamento, pois geralmente nestes
pacientes a quantidade de tecido periodontal é insuficiente para a realização de osteotomia.
Na regido anterior também é contra-indicado a realização da cirurgia em um único dente.
Estes autores também salientam a importância de se manter a simetria do
comprimento dos dentes entre a arcada esquerda e direita, podendo portanto resultar na
inclusão de mais dentes no ato cirúrgico.
Durante o procedimento cirúrgico de aumento de coroa clinica deve-se manter uma
distância de 3 mm entre a crista óssea alveolar e a margem da restauração, tornando assim o
tecido periodontal estável. (LANG, 1995)
Rockenbach et al. (1995) recomendam que na osteotomia se exponha 3 mm de
estrutura dental sadia entre a crista óssea alveolar e a margem gengiva!, permitindo 1 mm de
estrutura radicular para cada componente subgengival, a inserção conjuntiva, epitélio
juncional e sulco gengival.
0 aumento de coroa em um dente isolado não é indicado, pois resultará em um
periodonto precipitadamente mais apical que os dentes adjacentes, predispondo o local para
maior retenção de placa e desenvolvimento de doença periodontal. Portanto deve ser feito o
nivelamento de tecido ósseo e mole, facilitando o controle de placa e em muitos casos
melhorando também a estética.(ALLEN, 1993)
Tseng et al. (1997) comentam que se for realizado o procedimento de aumento de
coroa e a restauração na mesma sessão, há uma chance menor de que ocorra alguma
mudança na margem gengival que foi delimitada no ato cirúrgico, isso quando utilizado
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como material restaurador o cimento ionômero de vidro.
Em um estudo realizado por Pontoriero e Carnevale (2001), eles alegaram que
houve uma mudança na margem gengival em direção coronal após 1 ano do ato cirúrgico
Este padrão de crescimento foi mais comum em pacientes que apresentavam uma espessura
maior dos tecidos periodontais e parece também ser influenciado pelos diversos padrões de
cicatrização entre os pacientes.

2.4.2 TRAÇÃO OU ERUPÇÃO FORÇADA

Sivers e Johnson (1985) afirmam que na erupção forçada as fibras periodontais são
esticadas, causando alteração da gengiva marginal e do osso de suporte, portanto antes da
restauração deve ser realizada uma cirurgia periodontal conetiva para compensar este
resultado da erupção forçada.
Silva et al. (1999) indicam o tracionamento ortodôrrtico a fim de evitar
procedimentos cirúrgicos para o rebaixamento da crista óssea alveolar, o que poderia levar
a uma alteração na estética. 0 tracionamento apesar de manter a estética gengival, pode
acarretar em falhas na estética dental, que poderão ser corrigidas com as diversas técnicas
ensinadas pela dentistica restauradora.
Wolfe et al. (1994) mencionam algumas desvantagens da erupção forçada, como:
necessidade de dispositivos fixos, disparidade na distância entre a raiz e o dente
erupcionado

eo

dente adjacente, retenção subseqüente dos dentes tratados

ortodonticamente ou dos dentes em sua nova posição.
Magini e Baratieri (1998) destacam algumas limitações do tracionamento dentário,
como: estética, comprimento da raiz, localização da furca, proximidade radicular, presença
de anquilose / hipercementose, comprometimento periodontal, posição do dente

e

possibilidade de restauração.
Em dentes anteriores, onde a cirurgia de aumento de coroa pode resultar em coroas
clinicas longas, a erupção forçada representa uma alternativa, porém a erupção forçada não
elimina necessariamente a realização de cirurgia periodontal. Quando o periodonto
acompanha a raiz na medida em que ela é movida incisalmente, um procedimento cirúrgico
faz-se necessário, corrigindo a arquitetura óssea, mas a redução óssea pode ser realizada
somente no dente extrusionado devido a erupção forçada. (SIVERS e JOHNSON, 1985)
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Quando for necessária a realização de cirurgia periodontal após o tracionamento, o
tratamento restaurador deve esperar um período mínimo de 2 meses, porém em dentes
anteriores este período deve ser de 3 meses para que ocorra a estabilização da margem
gengival. 0 aspecto final da restauração em um dente tracionado pode ser considerado
deficiente, pois este dente irá apresentar um menor diâmetro cervical em relação aos dentes
adjacentes. (MAGINI e BARATIERI, 1998)

O período de contenção do dente tracionado deve ser no minimo 4 meses, sendo
que no tracionamento rápido o período de contenção é maior, devido a ruptura das fibras de
Sharpey. Para se ter segurança na hora da remoção da contenção, deve-se observar
radiograficamente a presença da lamina dura. (MAGINI e BARATIERI, 1998)

2.4.3 EXTRUSÃO

Quando a extrusdo dentária é realizada com força moderada, todo o aparelho de
inserção dental migra junto com o dente. Assim o elemento dental deverá ser extruido a
uma distância igual ou um pouco maior do que a parte com estrutura saudável do dente,
que após a extrusdo será exposta em um procedimento cirúrgico. Depois de realizada a
extrusdo e o dente ter sido estabilizado, uma cirurgia deverá ser feita a fim de realizar o
recontorno ósseo, expondo a porção sadia do dente com defeito. Salienta-se ainda que os
níveis ósseos e gengivais dos dentes vizinhos devem permanecer inalterados. (SEIBERT e

LIN DHE,1999)
A técnica de extrusão ortodõntica com força moderada necessita de aparato fixo,
portanto pacientes que possuem poucos dentes permanentes presentes na boca, devem
receber outro tipo de abordagem para realização do aumento de coroa clinica. (SEIBERT e
LINDHE, 1999)
Se for desejado manter a margem gengival e a crista óssea em suas posições
anteriores ao tratamento, deve ser feito a extrusdo com força rápida, movimentando o dente
para fora de seu alvéolo. Neste tipo de extrusdo deverá ser realizada a fibrotomia a cada 7 a
10 dias, seccionando as fibras do tecido conjuntivo e mantendo uma resposta inflamatória a
fim de conservar a crista óssea em sua posição original. Este tipo de procedimento é
importante quando a manutenção da margem gengival dos dentes adjacentes
necessária.(SEIBERT e LINDHE,1999)

é
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Allen (1993) indica a extrusão ortodantica quando a quantidade de redução óssea
cirúrgica ao redor do dente com defeito e dos dentes adjacentes for excessiva. A extrusão
está contra-indicada quando o dente afetado possui raiz curta e anatomia pobre, afetando a
relação coroa/raiz.

2.5 Biocompatibilidade

dos Materiais

Segundo Benetti et al. (2004), os materiais resinosos atualmente são largamente
utilizados devido a suas características estéticas. Os profissionais devem estar atentos aos
seus efeitos biológicos sobre os tecidos bucais, pois estes materiais devem ser
biocompativeis, não causando reações alérgicas ou inflamatórias nos pacientes.
Os autores afirmam ainda que existem poucos estudos in vivo confiáveis sobre a
interação entre os componentes resinosos e os tecidos bucais. Entre os estudos realizados é
dificil também a realização de comparações, pois há uma variedade de parâmetros
analisados, bem como diferentes metodologias e testes de toxicidade das resinas compostas.
Eles avaliam ainda que

o

contorno anatômico

da restauração pode afetar a

biocompatibilidade do material. A resina composta libera monômeros que são considerados
citot6xicos, agredindo assim os tecidos periodontais, portanto deve-se realizar um bom
acabamento e polimento após a confecção de uma restauração.
Lang (1995) menciona que o polimetilmetacrilato acumula placa bacteriana mais
rápido que o ouro e a porcelana, devido a absorção de fluidos, que pode aumentar a
tendência ao acúmulo de placa.
Gargiulo et al. (1961) relacionam saúde periodontal com qualidade de uma
restauração, sendo que a presença de uma restauração afeta a saúde do periodonto, mesmo
um dente restaurado adequadamente leva a um aumento de gengivite e formação de bolsa
periodontal, porém em menor grau quando comparado com um dente com uma restauração
insatisfatória.
Lima (2002) afirma que a composição da placa supragengival é diferente da
subgengival, portanto deveriam existir materiais restauradores com propriedades
antibacterianas diferentes, atingindo os diversos tipos de bactérias. No caso de restaurações
subgengivais deveriam haver materiais que inibissem principalmente o crescimento de
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bactérias gram-negativas e anaeróbias (ex: Actinomyces viscosus).
Os materiais restauradores deveriam apresentar diversas propriedades, como:
biocompatibilidade, durabilidade, estética, facilidade de manipulação, ausência de retração e
resistência mecânica. Atualmente não existe material que preencha todos esses requisitos.
(LIMA, 2002)
Os profissionais não devem escolher o seu material restaurador somente pelas suas
propriedades mecânicas e sim também analisar as suas propriedades biológicas. Outra
alternativa seria realizar mais pesquisas na área, procurando tornar a resina composta um
material mais biocompativel.(BENETTI et al., 2004)

3 DISCUSSÃO

Há uma concordância entre os diversos autores sobre a não invasão do espaço
biológico, portanto deve haver uma faixa média de 3 mm entre o topo da crista óssea e a
margem da restauração. (GARGIULO et al., 1961; VACEK et al., 1994; ROCKENBACH
et al., 1995; TRIST AO et al., 1992)
Wolfe et al. (1994) relatam ainda que as dimensões dos tecidos periodontais pode
variar de pessoa para pessoa, assim deve-se respeitar a média do espaço biológico que é de
2,04 mm.
Festugatto et al. (2000) afirmam que há diferença entre distancias biológicas e
espaço biológico. As distâncias biológicas compreendem o epitélio sulcular oral, epitélio
juncional e inserção conjuntiva. 0 espaço biológico é constituído pelo epitélio juncional e a
inserção conjuntiva, como o sulco gengival não faz parte do espaço biológico, este pode ser
invadido por procedimentos restauradores.
Diversos autores afirmam que a violação do espaço biológico leva a uma inflamação
marginal, podendo causar reabsorção óssea alveolar na tentativa de formar uma nova
inserção dento-gengival. (ALLEN, 1993; SIVERS e JOHNSON,1985; VACEK et al.,
1994; REEVES, 1991; FESTUGATTO etal., 2000)
JA para Wolfe et al. (1994) não existem provas de que a invasão do espaço
biológico leve a inflamação gengival, e sim diversos fatores são necessários para
desencadear inflamação e perda óssea.
As causas para invasão do espaço biológico são diversas, entre elas: fraturas e
restaurações subgengivais, extensas lesões cariosas, necessidade de retenção. (SIVERS e
JOHNSON,1985; REEVES, 1991; ALLEN, 1993; WOLFFE et al., 1994)
Seabra e Oliveira (1998) relatam outras causas para a ocorrência da violação do
espaço biológico, entre elas estão: dificuldade de execução de preparo, falta de
conhecimento e a não observação das estruturas que compõem as distancias biológicas.
Segundo Festugatto et al. (2000), as restaurações subgengivais podem causar
inflamação gengival devido à dificuldade de remoção de placa, favorecendo o seu acúmulo.
Com a permanência da restauração subgengival pode ocorrer sensibilidade dental, recessão
e bolsa periodontal. Estes autores afirmam, portanto, a importância do correto diagnóstico,
evitando a colocação da margem subgengivalmente.

,

4

Lang et al. (1983) comentam que as restaurações são capazes de mudar a microflora
nos locais onde estas foram confeccionadas. As restaurações com excessos marginais
podem desencadear doença periodontal, devido ao maior acúmulo de placa no local.
Assim alguns autores relatam a importância de um perfil de emergência plano, pois
com um bom acabamento e boa adaptação, o perfil facilita o controle de placa, evitando a
sua retenção, gerando conforto ao tecido gengival. (REEVES, 1991; BASTOS et al., 2001)
Lang (1995) afirma que não existem razões para deixar as margens subgengivais, a
não ser quando é necessário estética, retenção, etc.
Vários autores mencionam a necessidade de se manter uma distância de 2 a 3 mm de
estrutura dentária sadia corona] à crista óssea alveolar, mantendo a unido do epitélio
juncional e da inserção conjuntiva ao dente. (ALLEN, 1993; VACEK et al., 1994;
FESTUGATTO et al., 2000)
Já Wolfe et al. (1994) afirmam que esta distância deve ser de 3 a 4 mm. Seibert e
Lindhe (1992) comentam que esta distância deve ser no mínimo 4 mm, pois após realizada
uma cirurgia de aumento de coroa, no seu período de cicatrização, os tecidos moles irão
proliferar de 2 a 3 mm, deixando somente 1 a 2 mm de estrutura dental sadia supragengival.
Autores relatam que antes da realização da cirurgia de aumento de coroa clinica,
deve ser feito o correto diagnóstico do caso, assim sera possível ter uma previsão da
posição da margem gengival após a cicatrização da cirurgia. (ALLEN, 1993;
FESTUGATTO et al.,2000)
As indicações para este tipo de cirurgia são diversas, desde extensas lesões de cárie,
fraturas subgengivais, necessidade de retenção até dentes com coroa clinica curta. (ALLEN,
1993; ROCKENBACH et al., 1995; TRAEBERT, 1997; FESTUGATTO et al., 2000)
Em casos onde é necessário somente alterar a posição da margem gengival, pode ser
feita somente uma gengivectomia, que é também indicada nos casos de erupção passiva
atrasada, onde há uma tendência maior de impacção alimentar, ocasionando inflamação
gengival. (WOLFFE et al., 1994)
Festugatto et al. (2000) contra-indica as cirurgias de aumento de coroa clinica nos
casos em que o dente não é restaurdvel ou quando a osteotomia irá comprometer a estética
e a furca dos dentes adjacentes.
Já para Sivers e Johnson (1985) as desvantagens deste tipo de procedimento são
sensibilidade radicular e o sacrificio do osso suporte de dentes adjacentes. Na regido
anterior, os resultados deste tipo de cirurgia podem resultar em coroas muito longas,

.
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comprometendo a estética, nesses casos deve-se considerar a extrusão ortoclôntica.
Seibert e Lindhe (1999) mencionam a importância da manutenção da simetria do
comprimento dos dentes entre a arcada esquerda e direita, o que pode resultar na inclusão
de mais dentes durante a cirurgia para não comprometer a estética. Os dentes que sofrerem
este tipo de intervenção não devem possuir raizes cônicas e nem curtas, pois nestes casos a
quantidade de tecido periodontal é insuficiente para a realização da osteotomia.
A margem gengival pode migrar 1 mm em direção coronal após 1 ano de realizada a
cirurgia de aumento de coroa clinica, portanto quando há necessidade de retenção, deve ser
feita uma osteotomia maior que a quantidade de periodonto remanescente. (PONTORIERO
e CARNEVALE,2001)
Para Silva et al. (1999) o tracionamento ortodemtico apresenta-se como uma melhor
alternativa, evitando procedimentos cirúrgicos, porém Wolfe et al. (1994) afirmam que
para esta técnica são necessários dispositivos fixos e a contenção dos dentes posterior ao
tratamento.
Durante a extrusdo deverá ser realizada a fibrotomia a cada 7 a 10 dias, a fim de
manter a margem gengival e a crista óssea alveolar em suas posições originais. Quando há a
necessidade de migração de todo aparelho de inserção dental, não deve ser feita a
fibrotomia, porém após o término da extrusdo deverá ser realizado o recontorno ósseo,
expondo a parte dentária sadia. (SEIBERT e LINDHE,1999)
Allen (1993) contra-indica a extrusdo ortodiintica quando o dente em questão
apresenta raiz curta e anatomia pobre.
Em rein-do a biocompatibilidade dos materiais, que não deveriam causar injúrias ao
periodonto, existem poucos estudos confiáveis ainda, mas Benetti et al. (2004) afirmam que
o contorno anatômico da restauração pode afetar a biocompatibilidade do material.
Lima (2002) comenta que como a composição bacteriana da placa subgengival é
diferente da supragengival, deveriam existir diferentes tipos de materiais para atingir os
diferentes tipos de bactérias.
Benetti et al. (2004) destacam a importância de se realizar um bom acabamento e
polimento da restauração, evitando assim a maior liberação de monômeros citotóxicos por
parte da resina composta.
Lima (2002) adverte que ainda não existe um material que preencha todos os
requisitos de biocompatibilidade, durabilidade, facilidade de manipulação, resistência
mecânica, ausência de retração e estética.

4 CONCLUSÃO

Com esta revisão pôde-se perceber a importância de conhecimentos básicos de
periodontia na odontologia restauradora. Todo profissional deve saber a respeito das
dimensões do espaço biológico e caso ocorra a sua invasão, saber também as suas
conseqüências e como reparar esta violação.
Os procedimentos restauradores deveriam causar o mínimo de injúrias possível ao
periodonto. Os profissionais devem estar aptos a realizar restaurações sem sobrecontorno,
pois ele facilita e muito o acúmulo de placa e restaurações com um bom nível de
acabamento e polimento, diminuindo a citotoxicidade dos monômeros, no caso das resinas
compostas.
Em casos de violação do espaço biológico existem os procedimentos de aumento de
coroa clinica, tanto os procedimentos cirúrgicos quanto os realizados com o auxilio de
aparatos fixos. Portanto, cabe ao profissional o conhecimento e a sabedoria para saber
indicar qual o procedimento a ser realizado, bem como planejar adequadamente o caso.
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