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RESUMO

Nos últimos anos, a necessidade estética na Odontologia vem aumentando,
impulsionada pelos conceitos cada vez mais presentes de beleza e melhor
aparência física. Juntamente com isso, não s6 a aparência dental, mas também a
estética gengival se tornaram fatores de grande importância no sucesso total na
maioria das restaurações implanto suportadas. A perda da papila periimplantar
leva a uma alteração da anatomia gengival conhecida como "doença do buraco
negro". Atualmente, um dos maiores desafios da cirurgia reconstrutiva periodontal
é o de recriar a papila periimplantar principalmente em áreas estéticas. Iniciando
com os fatores sobre a morfologia dos tecidos periimplantares aos vários
parâmetros que influenciam a reconstrução de papila ao redor de implantes, esta
revisão de literatura descreve urna visão da preservação de papila e técnicas de
reconstrução ao redor dos implantes dentais.
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ABSTRACT

In recent years, esthetics demands in dentistry have been climbing
ever higher, driven by the concepts of beauty and physical appearance more and
more present. Along with that, not only the dental appearance but also gingival
esthetics became important factors in the overall success of most implantsupported restorations. The loss of the pen-implant papilla leads to a change in the
gingival anatomy known as black hole disease. Currently, one of the most
challenging aspects of periodontal reconstructive surgery is to recreate the per-implant papilla manly in the esthetic zone. Starting with the facts about the
morphology of the pen-implant tissues, to the various parameters influencing
papilla reconstruction around implants, this bibliographical review describes an
overview of papilla preservation and reconstruction techniques around implants.
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I INTRODUÇÃO

Um fator estético comum na terapia de implantes é o perfil do tecido mole.
Idealmente, ele deveria ser idêntico ao do dente natural contralateral. Isto se torna
particularmente importante naqueles pacientes que mostram os tecidos
periimplantares enquanto sorriem ou falam. Durante o advento do sistema de
implantes do tipo Branemark, as necessidades estéticas não foram levadas em
consideração por muitos anos. Palacci em 1992 foi o primeiro clinico a considerar

o problema em relação a papila interproximal na região anterior em restaurações
com implantes (PRADEEP,2006).
Atualmente, a estética gengival se tornou um fator critico essencial no
sucesso das restaurações implanto-suportadas. Ao mesmo tempo, o fator mais
complexo e desafiador na lmplantodontia é restaurar a correta morfologia da
papila periimplantar. A perda de osso alveolar e subseqüentes mudanças no
tecido mole ocorrem particularmente após infecção endocrontica e periodontal.
Quando dois ou mais dentes adjacentes são extraídos, existe uma perda da
dimensão vertical do rebordo edêntulo o qual pode mais tarde, complicar a
reconstrução da papila.
Embora o problema da inadequada morfologia da papila tenha sido
identificado, variadas tentativas têm sido desenvolvidas para corrigir o problema
corn diferentes técnicas cirúrgicas. A regeneração da papila adjacente ao implante
dental ainda é de difícil realização e as vezes não previsível (NEMKOVSKY,
2000).
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0 objetivo deste trabalho foi discutir alguns fatores anatômicos juntamente
com as várias limitações mecânicas que impedem a formação natural da papila
periimplantar, igualmente procurando-se abordar algumas técnicas de
preservação e reconstrução da papila periimplantar.

2 REVISÃO DA LITERATURA 1

2.1 PARÂMETROS ESTÉTICOS

0 exame adequado do sorriso na avaliação do paciente é muito importante. A
utilização de implantes dentais em região estética se torna um procedimento
bastante sensível em relação ao manuseio e posicionamento de tecido mole, ou
duro, podendo resultar em prejuízos na aparência do sorriso. A avaliação préoperatória correta, o desenvolvimento de um plano de tratamento adequado e o
conhecimento e domínio clinico de várias modalidades terapêuticas são de grande
importância no desenvolvimento de uma restauração implanto suportada. Alguns
parâmetros devem ser observados previamente à realização dos implantes
dentários:

a) linha do sorriso: a linha do sorriso parece ser, dentre os fatores que
contribuem para a conotação agradável de um sorriso, um dos mais
importantes e pode ser definida como a linha hipotética desenhada ao longo
das bordas incisais dos dentes anteriores superiores, que deve coincidir ou
correr paralelamente à curvatura da borda interna do lábio inferior
(AHMAD,1998).

1 Baseada na NBR 6023 ago. de 2002 da ABNT.

Segundo Neves (2001), um sorriso natural e agradável está em harmonia
com os lábios e a face. Parâmetros objetivos devem ser usados no diagnóstico
para se conseguir um relacionamento similar na reabilitação estética;

b)tipos de sorriso:

• alto: ao sorriso máximo, o paciente mostra dentes e faixa gengival. Quando
maior do que 3mm, configura o "sorriso gengival" podendo requerer correção
(AHMAD, 1998);
• médio: ao sorriso máximo, o paciente mostra parte dos dentes e gengiva
interproximal e revela de 75% a 100% dos dentes superiores anteriores sendo o
mais comum, com 68,94% das pessoas (AHMAD, 1998);
• baixo: ao sorriso máximo, o paciente mostra somente o terço incisal dos
dentes. Revela menos de 75% dos dentes anteriores superiores e, em média,
20,48% das pessoas apresentam esse tipo de sorriso (NEVES,2001);

c) zênite: é o ponto mais apical da gengiva marginal livre em relação ao eixo
vertical do dente. Nos incisivos centrais e caninos superiores, localiza-se na
porção distal e nos incisivos laterais superiores, na porção central (AHMAD,1998);

d) papila: segundo Neves (2001), nos dentes anteriores, a papila gengival é a
extensão interdental da gengiva. Sua forma e tamanho são determinados pela
relação de contato dos dentes adjacentes,pelo trajeto da junção amelo-cementária

e pela espessura das superfícies interdentais. A papila interdental dos dentes
anteriores tem a forma de uma pirâmide, onde a base da qual é o plano horizontal
imaginário através da junção esmalte-cemento. Nas regiões de pré-molares e
molares,a papila é mais arredondada na direção vestíbulo lingual.
Morfologicamente, a papila foi descrita por Cohen em 1959. Após isso, a
papila interdental foi considerada como tendo uma forma piramidal e funcionando
como um desvio para os restos alimentares. Hoje está claro que a fisiologia da
papila é mais complexa. Ela não s6 age como uma barreira biológica protegendo
as estruturas periodontais, mas também tem um importante papel estético.
Portanto, é muito importante respeitar a integridade da papila durante qualquer
procedimento odontológico e minimizar o máximo possível o seu desaparecimento
(ZETU ; WANG, 2005).

2.2 DISTANCIAS BIOLÓGICAS DE UM IMPLANTE COMPARADO COM DENTE
NATURAL

Assim como em torno dos dentes, existe também um espaço biológico em
torno dos implantes. Segundo Saadoun ; Le Gall ; Touati (1999), as distâncias
biológicas dos dentes naturais e dos implantes são semelhantes, porém não
iguais.
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IMPLANTES

DENTES NATURAIS

Espaço Biológico

2,5 +/- 0,5mm

2,04mm

Inserção Conjuntiva

1,5 +/- 0,5mm

1,07mm

Epitélio juncional

1,5+/- 0,5nnm

0,97mm

Sulco

0,5 a 1,0mm

0,69mm

2.3 BIÓTIPO PERIODONTAL

O biótipo periodontal do paciente é um dos mais importantes fatores na
determinação dos resultados estéticos da terapia de implante. 0 dentista que
entende como cada tipo periodontal responde às diversas cirurgias e restaurações
envolvidas no tratamento com implantes, tem capacidade de eleger o melhor
plano de tratamento para que obtenha bons resultados estéticos (SCLAR,2003)

Olsson e Lindhe (1991 apud SOLAR, 2003) descreveram dois tipos de
periodonto: 1) biótipo periodontal fino e festonado, que tem uma disparidade
acentuada em relação à posição das gengivas marginal e interproximal, possui um
tecido mole translúcido, frágil e friável e pequena quantidade de gengiva inserida.
0 osso subjacente é delgado e festonado e pode apresentar deiscência e
fenestração. Geralmente a coroa clinica presente neste tipo de periodonto é de
forma triangular com pequenos contatos interdentais no terço incisal. Reage às
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intervenções cirúrgicas e protéticas com recessão do tecido mole, migração apical
da gengiva inserida

e

perda do volume alveolar (SOLAR ,2003;

NEVES,2006);(FIG.1).

Figura 1- Periodonto fino e festonado
Fonte- Borghetti;Monnet-Corti, 2002

2)biótipo periodontal largo e espesso, que possui menos disparidade em relação a
posição das gengivas marginal e interproximal em relação ao biótipo fino e
festonado; apresenta um tecido denso, opaco e fibroso e tem grande quantidade
de gengiva inserida. 0 osso subjacente é largo e espesso e a coroa clinica dos
dentes presentes é

quadrada com maior convexidade no terço cervical. Como

conseqüência a papila interdental é mais curta que a do outro biótipo periodontal.
O periodonto espesso resiste a recessão gengival e reage aos procedimentos
cirúrgicos e restauradores com formação de bolsa ou hipertrofia gengival (SCLAR
,2003; NEVES,2006) (FIG.2).

o

Figura 2- Periodonto espesso
Fonte- Borghetti;Monnet-Corti, 2002

A posição da gengiva interdental indica o nível em que a gengiva está
inserida no dente. 0 contorno gengival pode ser categorizado como fino,
festonado ou espesso de acordo com a anatomia óssea. Dentes com a gengiva
marginal localizada mais apical do que o ideal e um contorno gengival fino podem
apresentar uma situação comprometedora após a extração. Por outro lado, um
crescimento gengival coronal e um contorno pronunciado pode ser bené fi co para a
conservação estética das papilas. Um biótipo gengival espesso implica em um
tecido mais fibrótico, maior vascularização e um tecido duro mais espesso que dá
melhor sustentação. 0 tecido gengival fino tem menos suporte ósseo e menos
suporte sanguíneo, o que preclispõe a recessão após a extração dentária, Os
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casos com contorno festonado, com gengiva friável requerem cuidado, extração
dentária atraumática e colocação do implante sem retalho, o que é vantajoso
porque minimiza a perda óssea e a recessão gengival (ZETU ; WANG, 2005).

Outro fator que influencia a papila periodontal/periimplantar seria a forma
dos dentes. Dentes quadrados podem ter um resultado mais favorável que o
ovóide ou triangular porque tern um contato interproximal mais longo e assim a
necessidade de uma menor quantidade de papila para preencher o espaço.
Dentes triangulares têm o ponto de contato posicionado mais incisalmente, tendo
então, maior risco de recessão interproximal, a qual pode gerar a presença dos
"triângulos negros" (ZETU ; WANG ,2005).

2.4 POSIÇÃO APICO CORONAL /MESIO DISTAL DOS IMPLANTES

Hebei e Gaijard (1997) salientaram que a posição exata do topo de urn
implante no sentido ápico-cervical é uma relação direta entre a morfologia do
dente a ser substituído e a discrepância do diâmetro cervical do implante.
Conseqüentemente, um born padrão de referência para a posição Oleocoronária do implante passa a ser o contorno ideal da margem gengival. No ato da
instalação dos implantes, faz-se uso de uma sonda milimetrada para a verificação
da existência de 3mm de distância entre o topo do implante e a futura margem
gengival (HEBEL; GAIJARD, 1997).
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Segundo Palacci (2001) as distâncias entre o centro de um implante ao centro
de outro devem ser de 7mm, quando utilizados implantes de 3,75mm ou 4mm.
Isso permite 3mm de osso vital entre os implantes, ou 1,5mm ao redor de cada
implante. Quando um implante de 5mm é utilizado, uma distância de 8mm é
requerida. A distância do implante até o dente natural deve ser de 4mm, indo do
centro do implante até a superfície do dente, quando implantes de 3,75mm ou
4mm são utilizados. Assim, é recomendado um espaço minimo de 2mm para osso
vital e ligamento periodontal, entre dente natural e implante.

De acordo com Dinato; Ulzefer Júnior; Brum (2004), para a obtenção das
papilas deve-se respeitar um espaço de 2mm entre implante/dente e 3mm entre
implante/implante. Nos casos em que as distâncias interproximais forem menores
do que o desejado, ocorrerá uma perda óssea horizontal, aumentando a distância
entre a crista óssea e o ponto de contato e, assim, a possibilidade de obtenção
das papilas será limitada. Em vista oclusal, a plataforma do implante deve situarse a 2mm de uma linha imaginária que conecta as bordas incisais dos dentes
adjacentes. 0 eixo axial do implante (primeira perfuração) deverá situar-se entre 3
e 4mm para dentro dessa linha.

A referência para posição corono-apical do implante em regiões estéticas é
a altura vestibular da margem gengival da futura coroa protética, fornecida no
momento da cirurgia pelo guia cirúrgico ou a linha amelocementária dos dentes
adjacentes. 0 implante deverá ser colocado a uma distância apical de 3mm em

relação à região cervical da futura coroa protética, permitindo um correto perfil de
emergência e corretas dimensões do espaço biológico. Para obtenção de aspecto
estético natural de tecidos moles, o contorno, a altura e a largura gengival na
região implantar devem corresponder aos tecidos moles dos dentes adjacentes. A
presença de gengiva ceratinizada não é por si s6 uma segurança no resultado
estético, mas é um pré-requisito para alcançar esse objetivo (DINATO; ULZEFER
JUNIOR; BRUM, 2004).

Mendes e Ottoni (2005)

realizaram um trabalho para avaliar a relação

vertical do nível da crista óssea para a boa manutenção dos tecidos moles.
Avaliando a distancia horizontal entre implantes e dentes, foi observado que
quando esta diminuía, aumentava a perda óssea. Quando a distancia entre dois
implantes foi igual ou menor que 3mm, houve maior nível de reabsorção da crista
óssea entre eles. Um resultado previsível com sucesso necessita de boa
dimensão óssea. Em relação à distancia vestíbulo -palatal, foi sugerido que os
implantes deveriam ser posicionados 2mm para palatino ou lingual, de uma linha
traçada na vestibular dos dentes adjacentes.

Zetu e Wang (2005), em sua pesquisa ralataram que a gengiva

é

suportada e delineada pelo contorno ósseo. Foi medida a distância da JCE ao
osso alveolar e encontrada uma média de 2mm. Foi observada uma diferença no
contorno ósseo ao redor do dente na região interproximal e vestibular de uma
média de 1,01 a 3,10mm. Por isso, surgiu a hipótese de que essa discrepância de

aproximadamente 1,5mm na altura óssea pode ser um importante preditor de
presença de papila embora não possa explicar totalmente a presença desta.
Outros autores examinaram a distância papilar em humanos onde
perceberam que quando a distância do ponto de contato ao osso alveolar foi de
menor ou igual a 5mm, a papila estava presente em 98% dos casos, enquanto que
com 6mm diminuiu para 56% e com 7mm ela so estava presente em 27% dos
casos. Concluíram então que a altura vertical da base do ponto de contato à crista
óssea é um fator determinante na manutenção da papila entre os dentes. Além
disso, para haver adequada forma e volume de gengiva ocupando o espaço da
papila, uma certa distância lateral óssea deve existir entre as raizes de 2 dentes
adjacentes. Para manter a papila em seu local adequado, é necessário um minimo
de 3mm de distância interdental. Assim como nos dentes naturais, a reabsorção
óssea interimplantar também resulta em perda da papila ( ZETU ; WANG ,2005).

A média de altura do tecido gengival entre dois implantes foi avaliada por
Tarnow et al. (2003). A altura média de tecido encontrada entre a crista óssea e o
ponto mais alto da papila foi de 3,4mm entre dois implantes adjacentes com uma
larga variação de 1 a 7mm. As medidas mais freqüentes foram de 2mm em 16,9%
dos casos, 3mm em 35,3% dos casos e 4mm em 37,5% dos casos. De acordo
com os autores, existe uma limitação quando a formação da papila interimplantar
é esperada. Isso quer dizer que um rigoroso plano de tratamento é necessário na
área anterior, onde a estética é importante.
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Segundo Pradeep e Karthiketan (2006) o nível da papila periimplantar é
determinado por alguns fatores como a distância vertical do ponto de contato â
crista alveolar e a distância interproximal entre implantes adjacentes e dentes
adjacentes ao implante. Alguns estudos demonstraram que a presença da papila
diminui signi fi cativamente e não pode ser recuperada quando a distância entre o
ponto de contato e a crista óssea excede 5mm em dentes naturais e 3mm em
implantes. Assim, o pico ósseo interproximal determina o nível da papila. A
distância necessária para formar papila é de 3 a 4mm entre implantes e t 5mm
entre dente e implante, para manter a altura óssea interproximal.

Ainda segundo os autores acima citados do ponto de vista anatômico e
histológico, a relação entre o osso interproximal e o tecido mole entre dois dentes
difere dos tecidos entre dois implantes. Nos implantes, as fibras do tecido
conjuntivo da mucosa periimplantar são estendidas paralelas â superfície do
implante, em vez de inserções perpendiculares â raiz do dente em dentes
naturais. Há diferença também no suprimento sanguíneo dos implantes. A mucosa
periimplantar recebe irrigação somente de ramificações dos vasos do osso e dos
tecidos moles bucais, enquanto os dentes naturais recebem ainda irrigação vinda
do ligamento periodontal.
Pradeep e Karthiketan (2006) ainda ressaltaram que a distância biológica dos
implantes também difere dos dentes naturais, sendo de 3mm nos implantes
(1,88mm de epitélio juncional e 1,05mm de inserção conjuntiva) e 2mm nos dentes
naturais (1mm de epitélio juncional e 1mm de inserção conjuntiva). Entre o

implante e o abutment sempre existe um espaço e a distância biológica se forma
apicalmente a esse espaço levando a uma perda óssea de +1- 2mm. Em dentes
saudáveis, a crista óssea é separada da junção cemento esmalte (JCE) por uma
distância média de 1mm. Quando a papila interdental preenche corretamente o
espaço interdental, 5mm de tecido mole estão presentes, sendo 1mm de tecido
conjuntivo supracrestal, 1mm de aderência epitelial e 3mm de profundidade de
sulco. Quando um implante é colocado ao lado de um dente natural, a junção
implante-abutment deve estar submersa 4mm apicalmente à margem lábio
gengival para ocultar o colar metálico e estabelecer um correto perfil gengival ao
redor da coroa. Isso leva a formação da distância biológica ao redor do implante
abaixo da junção implante-abutment. Quando dois implantes são colocados lado a
lado, ocorre uma perda do osso interproximal porque

o contorno ósseo

interproximal ao redor de implantes não segue o contorno ao redor de dentes
naturais devido à junção do implante- abutment. Isso representa um defeito de
uma parede. Outra razão para perda óssea é que quando dois implantes
adjacentes são colocados a uma distância menor de 3mm, a formação da
distância biológica ao redor dos implantes resulta em dois defeitos angulares
adjacentes com 1,5mm de perda óssea cada. 0 osso interproximal reabsorve até
a junção implante-abutment causando perda da papila interimplantar. Além disso,
a pequena área da papila tem irrigação reduzida, o que parece ser o maior fator
de limitação em técnicas cirúrgicas reconstrutivas .
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Além disso, é necessário um adequado perfil de emergência na restauração
implanto suportada para favorecer a higiene, saúde gengival e aparência.Se este
perfil for muito limitado, não vai haver pressão contralateral ou suporte para a
papila existir, e a papila interdental vai diminuir. Se o perfil for muito largo,a papila
vai ser comprimida verticalmente, vai haver dificuldade de higiene e a papila vai
fracassar (PRADEEF'; KARTHIKEYAN, 2006).

0 artigo de Novaes Jr. et al. (2006) apresentou um estudo realizado em
cães que teve como objetivo determinar clinica e radiograficamente o efeito das
distâncias entre implantes adjacentes na reabsorção da crista óssea e a presença
de papila após a restauração protética com a distância de 5mm entre o ponto de
contato das coroas e a crista óssea. Foram usados seis cães adultos jovens dos
quais foram extraídos os 4 pré-molares mandibulares. Após 3 meses de
cicatrização, foram colocados 4 implantes de cada lado na região dos pré-molares
totalizando 48 implantes. No grupo 1 os implantes foram separados por 2mm de
distância óssea, enquanto que no grupo 2 foram separados por 3nnm. Depois de
12 semanas de cicatrização, os implantes foram expostos e próteses temporárias
de resina acrílica foram instaladas, colocando então os implantes em função por 4
semanas. A distância da crista óssea ao ponto de contato dessas coroas foi de
5mm. Durante a cicatrização do implante, no primeiro ano é comum a perda óssea
de 1,5mm ao redor do implante e minima perda óssea (0,2mm) nos anos
seguintes. Isso possivelmente devido a trauma cirúrgico, sobrecarga,
periimplantite, presença de microfenda e a formação das distâncias biológicas.
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epitélio juncional e a inserção conjuntiva causam o selamento biológico ao redor
dos implantes protegendo-o de bactérias e resíduos alimentares que afetam o
sucesso da integração do implante. 0 espaço biológico está composto assim
como nos dentes naturais por sulco gengival, epitélio juncional

e inserção

conjuntiva, o que compreende aproximadamente 3mm. No presente estudo, um
aumento na distância da crista óssea ao ponto de contato (estabelecida em 5mm)
foi verificado. Essa perda de crista alveolar provavelmente interferiu na formação
da papila entre as próteses em ambos os grupos. Em razão da perda marginal
óssea inicial de 0,9 a 1,6mm e levando em consideração os resultados deste e de
outros estudos, pode ser sugerido que durante a colocação de 2 ou mais
implantes adjacentes, a distância do ponto de contato à crista óssea deve ser
menor de 5mm (provavelmente em torno de 3mm) para compensar a reabsorção
que ocorre ao redor de implantes. Nos implantes, o espaço biológico se forma
depois do segundo estágio cirúrgico, colocação do abutment ou colocação da
prótese. Portanto,a distância não vai permanecer em 5mm, ao contrário, vai
aumentar devido à reabsorção da crista óssea, e é importante para a formação da
papila interimplantar que a distância final entre ponto de contato e crista óssea
seja de 5mm ( NOVAES JR. et al. , 2006).

UFSC/ODONTOLOGIA
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DA ALTURA DAS PAPI LAS

Um estudo do contorno da papila proximal foi feito através de fotografias
analisadas das coroas unitárias no período de 1 a 3 anos, por Jemt, onde
designou cinco diferentes níveis de indicação da quantidade de papila existente

indice 0: Nenhuma papila existe, não há indicação da curvatura do tecido mole de
contorno adjacente à restauração do implante.

indice 1: Menos que a metade da altura papilar está presente. Uma curvatura
convexa do tecido mole de contorno adjacente à prótese do implante é notada.

indice 2: Pelo menos a metade da altura da papila está presente, mas não há
ponto de contato entre os dentes. A papila não está em total harmonia com a
papila adjacente entre o ponto de contato. 0 tecido mole de contorno esta em
harmonia com o dente adjacente.

indice 3: A papila se encontra inteira no espaço interdental e em boa harmonia
com o dente adjacente. Há ótimo tecido mole de contorno.

indice 4: A papila se encontra hiperplásica e cobre demais a restauração protética,
o dente adjacente, ou ambos. 0 tecido mole de contorno é mais ou menos
irregular (NEVES,2006).

2.6 FASE PRÉ EXODONTIA

Nesta fase, são utilizadas técnicas cirúrgicas com a finalidade de aumentar
os tecidos ósseo e gengival para preparar um leito cirúrgico adequado para
receber o implante, como, por exemplo, através da erupção ortodôntica do dente,
onde há ganho de tecido ósseo e gengival.A outra técnica é o sepultamento

radicular onde há ganho somente de tecido gengival (NEVES,2006).

2.6.1 Erupção Ortockintica

A integração dos tecidos moles a um implante unitário é o mais difícil e mais
importante aspecto no momento da colocação de uma prótese implanto suportada
para que ela pareça natural. Não s6 a gengiva marginal é importante, mas
também a altura e forma da papila são criticas. 0 procedimento de erupção

ortodemtica pode ser a grande opção para auxiliar na manipulação desses tecidos
ao redor dos implantes. A reconstrução cirúrgica dos tecidos pode ser impraticável

e sensível tecnicamente. Com a Ortodontia, tanto os tecidos marginais quanto a
papila podem ser tracionados. O que torna este procedimento ainda mais válido
a capacidade de se tracionar todo o complexo periodontal, como gengiva,
ligamento e osso ( MORR, 2005).
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Ainda segundo Morr (2005), a erupção ortod6ntica seria um processo no
qual um dente é intencionalmente movido em direção coronal com a aplicação de
uma força continua e leve. As fibras do ligamento periodontal estão inseridas no
osso ,e no final dessas fibras existe nova formação óssea. A estrutura óssea é

dinâmica e, por isso, está constantemente reabsorvendo e neoformando. Quando
uma tensão é aplicada ao ligamento periodontal, as fibras do ligamento são
alongadas e os osteoblastos são induzidos a depositar novo osso no alvéolo.
Quando o dente é erupcionado o osso o acompanha e a altura das fibras inseridas
permanece constante, tomando sua nova posição dentro de 4 a 6 meses.

Para Zetu e Wang (2005),

a extrusão ortockintica

pode aumentar a

dimensão óssea vertical nas áreas interproximais enquanto preserva a altura do
tecido mole adjacente (papila). É recomendado uma técnica de erupção lenta para
que haja extrusão de todo o periodonto incluindo o osso alveolar, para que se
consiga a correção das discrepâncias dos tecidos duros e moles
Além disso, a extrusão ortod6ntica propicia melhora do perfil de emergência
dos implantes e das restaurações, aumentando a espessura tecidual adjacente.
Ainda nesse contexto, o nível das margens gengivais dos dentes anteriores
superiores têm um papel importante não só na estética gengival do sorriso natural
mas também na estética da reabilitação protética. A literatura tem dado grande
ênfase a uma harmonia adequada e forma gengival dos dentes anteriores
seguindo padrões estéticos específicos. Esses padrões definem que as margens

gengivais dos incisivos centrais superiores devem estar niveladas e próximas da
junção cemento esmalte, localizando-se cerca de 1mm coronal a esta. As
margens gengivais dos caninos devem estar aproximadamente na mesma altura
das dos incisivos centrais, enquanto que as dos incisivos laterais devem estar de 1
a 2mm mais coronais. A movimentação ortod6ntica traz a possibilidade de se
atingir estes padrões estéticos (NEVES, 2006).

Pradeep e Karthikeyan (2006) também citaram que em alguns casos onde a
extração dentária é indicada, procedimentos de remodelação extrusiva ortodontica
deveriam ser considerados para melhorar o perfil dos tecidos duros e moles ao
redor do dente.0 movimento extrusivo pode ser válido para melhorar a altura da
papila e pode minimizar a necessidade de enxerto ósseo futuro.

El Askari (2001) citou ainda a utilização de procedimentos ortod6nticos
também para criar espaço para colocação de implantes. E bem recomendado para
criar o espaço requerido que acomodaria o dente a ser recolocado.

Segundo Neves (2006), a adequação dos espaços para a colocação de
implantes é um requisito fundamental para a lmplantodontia. Espaços com
dimensões mesio-distais corretos permitem a seleção adequada dos implantes e
favorecem a importante estética gengival.

2.6.2 Sepultamento Radicular

Esta técnica está indicada quando se deseja desenvolver ou promover
aumento de tecido gengival ceratinizado sobre uma raiz dentária com indicação
para exodontia a qual será substituída por um implante imediato. Esta técnica
promove crescimento tecidual sobre a raiz residual desgastada na altura da crista
óssea alveolar. 0 tecido mole neoformado facilita a cicatrização por primeira
intenção durante a inserção do implante imediato. Outra vantagem da técnica é
que reduz a reabsorção de tecido ósseo logo após uma exodontia, mantendo
assim a integridade das paredes alveolares. 0 crescimento gengival ocorre de 2 a
4 semanas, quando o organismo produz uma quantidade suficiente de tecido mole
para cobrir a raiz "sepultada". Após este período, pode-se então realizar os
procedimentos de remoção cuidadosa da raiz e colocação do implante imediato
( NEVES,2006).

Ainda segundo o autor, as vantagens do sepultamento radicular seriam a
eliminação da necessidade de retalhos livres e pediculados para o fechamento
primário do alvéolo após extração; a possibilidade de obtenção de tecido gengival
sobressalente, que pode corrigir deformidades do tecido mole; manutenção da
integridade das paredes alveolares além de ser uma técnica simples. Como
desvantagens, pode haver um ganho de mucosa limitado ao perimetro do resto
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radicular e do implante e há possibilidade de complicação infecciosa ou dor
quando o dente sepultado tem vitalidade.

2.7 PRIMEIRO ESTAGIO CIRÚRGICO

No momento da colocação dos implantes, é possível realizar as técnicas de
enxerto de tecido conjuntivo, enxerto gengival livre (tampão mucoso) retalho
palatino deslocado para coronal. Essas técnicas são importantes principalmente
para um bom vedamento da área cirúrgica (NEVES 2006).
Além disso, pode-se utilizar também o inserto de titânio como suporte da
papila, assim como o implante de recorte ondulado, o qual mantém o osso em
diferentes níveis ao redor do implante.

Covani et al. (2004) citaram que quanto menor a intervenção cirúrgica maior
a preservação dos tecidos periimplantares.

2 1 .1 Minima Intervenção Cirúrgica

Sabe-se que quanto menor a intervenção nos tecidos moles, menor será
sua alteração no resultado final da colocação de implantes dentários.

Covani et al. (2004) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a colocação
de implantes imediatamente após a extração do dente sem incisão ou retalho e
observar a cicatrização dos tecidos moles peri-implantares
Quinze pacientes parcialmente edêntulos, necessitando de extração de dentes
foram selecionados para o estudo.Os dentes foram removidos cuidadosamente
sem incisões e sem retalhos. Os locais dos implantes foram preparados utilizandose brocas padrão usando as paredes ósseas como guia. Foram colocados os
implantes mais largos e mais longos possíveis no nível ósseo vestíbulo lingual
sem considerar o nível da altura óssea mesial e distal. Todos os implantes
colocados mostraram boa estabilidade primária

e

todos tinham superfície

microtexturizada (Premium: Sweden & Martina, Padova, Italy). Implantes de 13 a
15mm de comprimento e diâmetro de 3,75 a 5,0mm. Após a colocação dos
implantes, as margens de tecido mole foram suturadas para proteção dos
implantes. Foi realizado uma guia individual de resina acrílica para cada paciente
o qual tinha sulcos verticais no nível das papilas mesial e distal para posicionar a
sonda periodontal, realizar a medida da porção mais oclusal da guia até o ponto
mais coronal das papilas e garantir a reprodução radiográfica. 0 segundo estagio
cirúrgico foi realizado após 6 meses e uma incisão minima foi feita ao nível da
crista para remover o parafuso cirúrgico e colocar o cicatrizador. No segundo
estágio da cirurgia todos os implantes estavam osseointegrados, imóveis e
indolores. A anatomia dos tecidos moles estava aceitável em todos os casos e não
houve necessidade de nova cirurgia mucogengival. Todos os locais de implante
mostraram um leve deslocamento apical da papila interdental desde a colocação

do implante, até a segunda cirurgia. A junção mucogengival não mostrou nenhuma
alteração em relação aos dentes adjacentes e a largura de tecido queratinizado
ficou estável. A colocação do implante imediatamente após a extração de um
dente pode resultar em um defeito entre a superfície do implante e as paredes
ósseas e o uso de membranas com ou sem material de enxerto para melhorar
esse tipo de defeito pode estar associada a complicações como colonização
bacteriana, infecção e cicatrização óssea defeituosa. A completa cobertura dos
implantes por tecido mole nos casos de implante imediato após extração

é

considerado um importante critério para o sucesso clinico. Os achados clínicos
desse e de prévios estudos mostraram que 100% dos defeitos ósseos penimplantares com distância entre implante e osso de menos de 2mm e sem
fenestração ou deiscência tiveram boa cicatrização óssea sem procedimentos
regenerativos. Também foi observada a excelente cicatrização dos tecidos moles
peri-implantares, estável junção mucogengival com respeito aos dentes
adjacentes, estável largura de tecido queratinizado e preservação da papila
interdental (COVANI et al. , 2004).
Para Pradeep

e Karthikeyan (2006)

alguns fatores que devem ser

considerados na fase pré- cirúrgica incluem: quantidade e qualidade de tecido
ósseo e tecido mole, biótipo periimplantar e manipulação de tecidos moles e duros
no caso de deficiências no local do implante. A qualidade estética da restauração
do implante depende da morfologia do rebordo edêntulo. Pode-se avaliar isto
através de palpação do rebordo, tomografia computadorizada

e estudo com

mapeamento ósseo; através desses exames podemos avaliar se são necessários
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enxertos. Normalmente, a altura vertical do rebordo alveolar nos casos de
implantes unitários deveria estar coronal a margem gengival e

as papilas

deveriam ser similares em altura àquelas do lado oposto. Mesio distalmente, deve
haver 3mm de osso entre a rosca do implante e a superfície da raiz adjacente, o

espaço minimo interdental de 7mm é preciso para prover suporte ósseo e manter
a papila interdental. A decisão de realizar qualquer enxerto de tecido mole pode
ser feita antes ou após a colocação do implante, dependendo da faixa de tecido

queratinizado. Porém, a papila interdental não irá regenerar após a perda do seu
suporte ósseo. Técnicas cirúrgicas usando somente manipulação de tecidos moles
para reproduzir a papila interimplantar não são previsíveis.
Nos casos de deficiência óssea, é necessário o enxerto ósseo antes da

colocação do implante. Foi sugerido que a crista e a região interproximal do
rebordo deveriam ser aumentadas com hidroxiapatita densa durante a colocação
do implante para elevar o tecido mole á altura desejável da futura papila

periimplantar.A reabsorção óssea de até mais de 3 a 4mm ocorre durante os
primeiros 6 meses após a extração.Portanto, a maneira ideal de recriar a papila

periimplantar é prevenindo a perda óssea durante a remoção do dente (PRADEEP
; KARTHIKEYAN, 2006).

2.7.2 Preservação das Papilas

A pesquisa de Gómez-Roman (2001), teve como objetivo determinar o quanto
o retalho cirúrgico usado durante a colocação de implantes influencia na perda da
crista alveolar interproximal peri-implantar. Duas técnicas de retalho foram
utilizadas na hora da colocação dos implantes: uma ampla incluindo as papilas
interproximais e outra conservando as papilas no local, ambas no local de
colocação do implante, ou seja, do lado mesial/distal foi feito um retalho amplo e
do outro distal/mesial foi preservada a papila. Para o procedimento amplo, o
retalho levantado foi mucoperiostal, incluindo as papilas interdentais exponto a
crista óssea interproximal. No retalho menor as papilas foram preservadas e
mantidas de 1 a 2mm sobre o osso alveolar. A incisão que preservou a papila foi
feita de 1 a 2mm do dente adjacente no espaço edêntulo e se extendeu para
palatal aproximadamente 4mm da crista alveolar onde as incisões se unem. 0
retalho foi levantado delicadamente para evitar dano às papilas o suficiente para
colocar o implante. A distância entre o implante selecionado e o dente adjacente
ou implante foi de no minimo 1mnn. 0 descobrimento do implante foi feito também
preservando a papila. Radiogra fias foram utilizadas para medir a altura do osso
interproximal. Para cada área interproximal do implante a perda óssea foi
calculada (diferença de altura óssea interproximal entre o momento da cirurgia e 1
ano depois). A perda de osso alveolar foi estatisticamente menor na área do
retalho que manteve a papila do que na área de grande retalho no momento da
colocação da coroa, assim como um ano depois. Baseado nestes estudos o uso

de um retalho

limitado é recomendado para minimizar a perda do osso

interproximal e uma possível perda da papila, pois como observado, no retalho
maior, houve uma deficiência de nutrição óssea e papilar pois o retalho foi
desnudado do periósteo .

2.7.3

Implante com Recorte Ondulado

Holt et al. (2002) propuseram um implante com design parabólico que tem
uma plataforma oclusal que imita a junção cemento esmalte da dentição natural.
Portanto, as áreas interproximais da plataforma são mais coronais do que as

áreas lingual e vestibular, e toda a borda da plataforma imita o contorno da crista
óssea. A primeira vantagem desta plataforma em relação à plataforma plana seria
a colocação mais para coronal cio microgap nas áreas interproximais. Isso elimina
a injúria ao espaço biológico no osso interproximal mantendo a altura e contorno
ósseo. Estas propriedades se traduziriam em uma melhor estética do contorno

gengival e preservação da papila. Também descreveram que a plataforma
parabólica pode ser adaptada a qualquer sistema de implante

externo,hexágono interno, internal taper)

(hexágono

preservando a forma cilíndrica do

implante. Isso manteria os protocolos para preparo do local e colocação do
implante. A pequena perda óssea causada nos implantes de plataforma plana é
mais ou menos considerada normal e quase aceitável. Depois de avaliar todos os
fatores que afetam a estética gengival ao redor de implantes, é essencial que a
altura da crista óssea seja mantida em todas as suas dimensões e em uma forma

1()

parabólica.

Portanto, o conceito do implante parabólico

é revolucionário

e

necessário especialmente nas regiões anteriores da boca.

Gadhia e Holt (2003) expressaram em seu artigo este tipo de implante. 0
osso que circunda a raiz dental é mais apical nas faces livres e mais coronal nas
faces proximais. Esse contorno ósseo é tão importante nos implantes quanto na
dentição natural. 0 contorno da raiz cervical é substituído pelo contorno do
implante. Frequentemente esse contorno subgengival não representa
adequadamente as dimensões do dente natural. Nestas circunstâncias, o tecido
gengival não permanece bem suportado. Além disso, a conexão dos componentes
do implante resulta em um microgap entre os componentes. Este espaço tem um
impacto definitivo no contorno osseo.Acredita-se que

o contorno ósseo é

determinante no contorno do tecido mole. Portanto, é essencial que o implante
imite, o melhor possível, as dimensões da raiz dental a ser substituída.
Também relataram que o espaço biológico também é critico na terapia de
implantes.Um pequeno espaço sempre existe entre o implante e o abutment. Foi
demonstrada uma perda da crista óssea de aproximadamente 2mm apical ao
microgap, quando o este esta localizado na altura ou abaixo da crista óssea. Os

2mm de perda óssea observados apicalmente a este espaço devem-se à função
do espaço biológico com a migração do epitélio abaixo do micro gap.
Os sistemas de implantes endosseos estão disponíveis em vários
tamanhos, formas,coberturas e componentes protéticos. Entretanto, todos estes
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sistemas têm uma plataforma oclusal plana. Isso se traduz em uma linha plana e
vertical na inteface implante/abutment (microgap).

Estudos têm mostrado que quando o ombro do implante é colocado
submerso no osso, existe maior perda óssea do que quando colocado acima da
crista. Para resolver este problema foi desenvolvido este novo implante com um
recorte ondulado nas proximais o qual mantém o osso em diferentes níveis ao
redor do implante como em um dente natural (FIG.3

e 4). Esse design suporta

2mm nas proximais acima da junção implante abutment (PRADEEP
KARTHIKEYAN, 2006).

Labial or
lingual view
Figura 3- Implante Ondulado
Fonte - Holt , 2002

Proximal
view

Figura 4- Implante Ondulado
Fonte - Holt , 2002

Oblique
view

2,8

2.7.4

Inserto de Titânio

El-Askari (2000b) relatou que o

contorno ósseo proximal ao redor de

implantes não segue o contorno ao redor de dentes naturais.Portanto, os
procedimentos de aumento ósseo interproxinnal seriam difíceis e imprevisíveis
porque eles representam um defeito ósseo de uma parede. 0 fato de que o
suporte ósseo é crucial para o perfil dos tecidos moles entre implantes levou ao
desenvolvimento do inserto papilar de titânio. 0 inserto serve de suporte para o
desenvolvimento da papila interimplantar.
0 inserto papilar de titânio é composto por um formato piramidal com um a
parte central de titânio (FIG. 5). Tem uma altura de 2 a 3mm , a base tem 3mm no
sentido vestíbulo lingual e 1 mm na dimensão mesio distal. Possui concavidades
nos lados distal e mesial as quais permitem o perfil de emergência da prótese
implanto suportada. Ele é fixado dentro do osso entre dois implantes adjacentes
por um parafuso de extensão de 0,8mm de diâmetro e 5mm de comprimento. Está
disponível em vários tamanhos e vai corresponder ao tamanho da papila perdida.
Após a colocação dos implantes,o inserto requer um espaço de 3mm entre os
implantes para assegurar suficiente nutrição na área. Uma broca twist de lmm de
diâmetro é utilizada para perfuração entre os implantes numa profundidade de
5mm. 0 inserto é então segurado com um alicate e rosqueado dentro do osso até
que esteja rente à crista óssea. 0 fechamento com tecido mole é conseguido
através de incisões relaxantes e a liberação do periósteo na base do retalho
permite o fechamento sem tensão (FIG. 6).

Ainda segundo o autor,

o conceito de inserto

papilar de titãnio foi

desenvolvido para superar os inconvenientes encontrados com

o

uso de

procedimentos de enxertos ósseos. A realização deste procedimento requer boa
quantidade e qualidade de tecido mole e tecido ósseo. Isso permite uma melhor
cobertura de tecido mole assim como uma ancoragem primária do inserto de

titânio. A manipulação do tecido mole na primeira fase da cirurgia requer,
preferencialmente, uma incisão palatal com duas incisões verticais para evitar que
a linha de sutura fique sobre o inserto. Essa técnica elimina a deiscência do tecido
mole que poderia expor o inserto. No segundo estágio da cirurgia, a técnica do
punch

poderia ser usada para expor os implantes. A única complicação

encontrada com o uso do inserto de titãnio foi a deiscência do tecido mole e

exposição dos insertos. Essa deiscência pode surgir devido a um retalho
inadequado, como resultado de uma sutura imprópria, ou nos casos onde existe
pobre tecido mole e Ósseo.Essas complicações podem ser resolvidas removendose o inserto usando um alicate, deixando a área cicatrizar e recolocando o inserto
em uma outra data.

Figura 5- Inserto de titanic
Fonte — El-Askari, 2000
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Figura 6 — Caso clinico ilustrando o inserto de titánio
Fonte — El Askari, 2000

2.8 ENTRE 0 PRIMEIRO E 0 SEGUNDO ESTÁGIOS CIRÚRGICOS

A maior parte das técnicas cirúrgicas nesta fase têm a finalidade de aumentar
a faixa de gengiva ceratinizada, que é importante não só para a estética na
confecção das papilas, mas também auxilia na proteção do traumatismo mecânico

e facilita a higienização bucal. As cirurgias nesta fase podem ser o enxerto
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gengival livre, retalho em envelope, enxerto de tecido conjuntivo, enxerto onlay,
enxerto interposicional e vestibuloplastia (NEVES, 2006).
De acordo com o mesmo autor, é importante lembrar que, nessa fase, como
todo procedimento cirúrgico é feito concomitante com a osseointegração,

é

imprescindível que não se comprometa tal processo.

2.9 SEGUNDO ESTAGIO CIRÚRGICO

De acordo com Neves (2006) a segunda fase cirúrgica corresponde à fase
da instalação do cicatrizador e está também voltada para a manipulação do tecido
mole , aqui almejando a confecção das papilas.
Muitas técnicas cirúrgicas podem ser utilizadas, entre elas, o uso de bisturi
circular, enxerto gengival livre e técnicas de confecção de papila.
A técnica do bisturi circular consiste em localizar o parafuso de cobertura do
implante e tendo como referência seu orifício central,elinnina-se o tecido supra
central com o bisturi circular, expõe-se o implante e colocam-se os intermediários
(FIG. 7 a 19). Como tem forma circular, facilita o condicionamento do tecido mole
para a formação das papilas. É indicado quando os tecidos periimplantares estão
na posição adequada e com quantidade ideal, e o implante em posição favorável.
0 uso do punch

está contra-indicado quando existe um tecido mole muito

espesso e há dificuldade da adaptação do cicatrizador. Também está contra-
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indicado quando há crescimento ósseo acima do parafuso de cicatrização (NEVES
2006)

A técnica do bisturi circular também foi usada por Auty e Siddiqui (1999),
porém no momento da colocação do implante. Os autores afirmaram que os
procedimentos de retalho cirúrgico normalmente usados para a colocação de
implantes podem resultar no dano da papila e conseqüentemente na estética. A
técnica é um simples método que assegura a preservação da arquitetura do tecido
mole. A integridade da papila interdental é preservada, e com isso, não há
rompimento do suprimento sangaineo dos tecidos da área. Além disso, a técnica
pode ser usada para todos os sistemas de implante.

Figura 7 e 8 - momento de reabertura de 1 implante cônico (Alvin-Neodent - Parana —
Brasil) regular que foi colocado na região do 12. Para manter a quantidade de tecido mole
em um nível otimizado foi utilizada a colocação de um cicatrizador de 3mm como alternativa
a tampa do implante.
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006
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Figuras 9, 10 e 11 - Ação do bisturi circular removendo o pequeno excesso de tecido mole e
a remoção do cicatrizador.
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006

Figuras 12 e 13 - Bisturi circular de 5mm de diâmetro.
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006
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Figuras 14 e 15 - Cabeça do implante sem o cicatrizador após a ação do bisturi circular e a
colocação de um novo cicatrizador mais alto (5mm).
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006

Figuras 16 e 17 - Condição gengival após 60 dias da cirurgia de reabertura. Observar a
formação de papila.
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006
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Figuras 18 e 19 - Aspecto final da coroa de porcelana cimentada no implante. Observar a
linha de sorriso alta da paciente..
Fonte - Caso clinico cedido pelo Prof. Dr. Marco Aurélio Binchinni, 2006

No trabalho de Nemcovsky; Moses ; Artzi (2000) o propósito foi avaliar um
novo tipo de técnica cirúrgica realizada no segundo estágio da exposição
cirúrgica do implante, para criar e reconstruir as papilas interdentais ao redor de
implantes osseointegrados na maxila. 0 procedimento cirúrgico foi realizado em
36 implantes expostos na região anterior e na região de premolares. No
procedimento foi feita uma incisão em U com extensões divergentes para
vestibular. A união das incisões se deu na palatal do implante e as papilas
permaneceram aderidas aos dentes adjacentes. As bordas da incisão e as papilas
proximais foram desepitelizadas. Foi levantado um retalho de espessura total,
colocado um parafuso de cicatrização no implante e foi feita então uma incisão no
centro do retalho dividindo-o em 2 partes, uma mesial e outra distal. Essas duas

partes foram suturadas nas papilas desepitelizadas. As suturas foram removidas
após 10 dias e a restauração foi realizada um mês após a cirurgia. Neste estudo,
um aumento na altura da papila foi notado na maioria dos sítios .Técnicas de
reconstrução alveolar prévias ou no momento da colocação do implante podem
ser necessárias para um bom resultado estético em alguns casos. Implantes em
áreas sem tecido queratinizado parecem mostrar mais recessão gengival

e

técnicas cirúrgicas foram descritas para estes casos. Um tecido espesso sobre o
implante é aconselhável para conseguir maior altura de papila. Quando uma fina
gengiva cobre o implante, é indicado um enxerto gengival livre prévio a cirurgia do
implante. Os resultados do estudo mostraram que a técnica cirúrgica apresentada

é proveitosa para a reconstrução parcial ou total da papila interproximal adjacente
a restaurações de implante na maxila superior anterior.

Misch; AL-Shammari; Wang (2004) indicaram esta técnica tanto para
implantes unitários quanto para implantes múltiplos. Realizaram um estudo piloto
usando a técnica como procedimento alternativo e os resultados obtidos sugeriram
que este enfoque pode ser usado com sucesso para promover a formação da
papila periimplantar.

Palacci (2001) também se preocupou com a estética na região interproximal
das papilas. A técnica descrita pelo autor, diz que após a identificação da
localização dos cicatrizadores, é feita uma incisão na região do palato ou na face
lingual um pouco abaixo dos cicatrizadores (FIG. 20). São feitas então, incisões
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verticais divergentes na vestibular para permitir um melhor suporte sanguíneo. É
importante preservar as papilas gengivais dos dentes vizinhos. Um retalho total é
elevado para vestibular,os cicatrizadores são removidos e são instalados os
intermediários (FIG. 21). No retalho elevado para vestibular, é feita uma incisão
semilunar ou em C biselada na face distal de cada intermediário (FIG.

22),

formando um pediculo que será rotacionado em torno de 90'em direção palatal
para preencher o espaço interproximal (FIG. 23 e 24).São realizadas suturas
evitando tensão nesses pediculos (FIG. 25).

Figura 20 — Incisão para expor os implantes
Fonte — Palacci, 2001

Figura 21 — Instalação dos intermediários
Fonte — Palacci, 2001
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Figura 22 - incisão semilunar na face distal
de cada intermediário
Fonte — Palacci, 2001

Figura 23 - Pediculo rotacionado
Fonte — Palacci, 2001

4

Figura 24 — Pediculo preenchendo o espaço
Interproximal
Fonte — Palacci, 2001

3

Figura 25 - Sutura
Fonte — Palacci, 2001
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2.9.1

Manipulação do Tecido com a Coroa Protética

Para Oliveira et al. (2002),

o

principal fator para

o

sucesso do

condicionamento gengival é o controle de placa dental severo. A força de pressão
na area deve ser avaliada para que não ocorra muita pressão e inflame ou mesmo
ulcere o local. A técnica da pressão gradual baseia-se na utilização da restauração
provisória para se conseguir o condicionamento gengival. A restauração provisória
deve ser feita de resina acrílica e deve pressionar o tecido de modo a modelá-lo.
Esta técnica consiste na confecção de coroas provisórias o mais parecidas
possíveis com as defi nitivas, com perfis de emergência corretos

e espaço

adequado para as papilas. A area do pôntico deve exercer uma pressão sobre o
tecido, que gera uma leve isquemia, mas sem interferir na adaptação marginal e
na cimentação da restauração. Com isso, modela-se o tecido, formando uma
depressão sob o pôntico e direcionando a formação das papilas interdentais,
paciente deve retornar para avaliar a necessidade ou não de novas aplicações de
resina acrilica.

Morais et al. (2003) apresentaram um caso clinico no qual foi instalado um
implante de 3,75 por 13mnn 5 meses após a realização de enxertia óssea no local
do elemento 12. 0 implante ficou posicionado 3mm apicalmente a margem
gengival dos dentes adjacentes. Decorridos 6 meses de osseointegração, a
sondagem da espessura entre o tecido gengival e a cabeça do implante foi de
3mm, o que permitiu a aplicação da técnica de condicionamento. Esta técnica

consistiu em acréscimos de resina efetuados a cada 7 a 10 dias na região cervical
do põntico artificial da prótese provisória removível, para que o sobrecontorno
pressionasse a gengiva que recobria o implante. Após 4 sessões houve a

formação das papilas e exposição do parafuso de cobertura. Após essa etapa, foi
confeccionada uma prótese fixa provisória para preservar o perfil de emergência
obtido. Após 3 meses, a prótese definitiva livre de metal foi cimentada. Para a

obtenção de um perfil de emergência adequado, deve ser respeitada uma altura
de

3mm

de gengiva

ceratinizada

acima da

cabeça

do implante.

0

condicionamento não cirúrgico pode ser realizado antes da reabertura, ou após,
com a prótese provisória instalada sobre o implante. 0 planejamento bem
fundamentado no correto diagnóstico das condições teciduais, em especial areas
estéticas, é fundamental para o sucesso da reabilitação.

Dinato; Ulzefer Júnior; Brum (2004) afirmaram que a manipulação gengival
gradual com coroa provisória permite que o espaço para a restauração seja
aumentado progressivamente abaixo do tecido mole, permitindo um adequado
perfil de emergência e contornos estéticos. Sempre que houver um travamento do
implante com pelo menos 40Ncm, comprimento de no minimo 13mm por 3,75 ou 4
de diâmetro e relação oclusal favorável, podemos confeccionar um provisório
imediato a colocação do implante. O provisório deve ficar isento de contatos

oclusais durante o período de cicatrização 6ssea de 6 meses. Uma vez que os
tecidos gengivais tenham sido modelados pela coroa

provisória, uma coroa

ceramo- cerâmica (Procera) pode então ser confeccionada. 0 conhecimento da

técnica com implantes osseointegrados têm permitido a cimentação de uma coroa
provisória

imediatamente após a colocação do implante.

A finalidade da

restauração temporária, além da estética, é dirigir o tecido mole periimplantar ao
melhor contorno cervical.

Para Zetu e Wang (2005) a preservação da papila pode ser iniciada antes
da extração do dente. A colocação imediata de uma coroa usando um pôntico oval
cimentado no dente adjacente pode ajudar na conformação da papila. 0 p(intico
deve estender-se inicialmente 2,5mm abaixo da gengiva marginal livre. Isso
permite com que o pôntico fique situado em torno de 1mm do osso vestibular e
interproximal e também vai dar suporte à gengiva vestibular e à papila interdental.
Depois de um período de 4 semanas de cicatrização, a altura do pôntico pode ser
ajustada para que fique a 1,5mm abaixo do tecido.
No caso clinico apresentado por Al-Harbi (2005) foi selecionado um
paciente com implantes substituindo os dentes incisivo lateral esquerdo e canino
superior. Havia boa osteointegração dos implantes, porém, ausência de papila
interimplantar. A distância do ponto de contato entre as coroas dos implantes até a
crista óssea interdental foi de 9mm e de menos de 2mm de distância entre os
implantes. 0 paciente recusou intervenção cirúrgica para obter a papila perdida,
então foi sugerida a manipulação não cirúrgica do tecido mole. A terapia proposta
foi a remoção das coroas parciais e dos abutments dos implantes e colocação de
parafusos de cicatrização de titânio sobre

o

implante do incisivo lateral

manipulando o tecido mole através de uma coroa provisória Isso foi consumado

através da utilização da posição do implante do canino incorporando um p ióntico
oval em cantilever sobre o incisivo lateral. 0 objetivo do cantilever foi de revestir o
implante com tecido mole, formar um local para o p6ntico oval e obter bom
contorno e volume de tecido mole na região. A restauração provisória foi então
colocada e ajustada. Após 6 semanas de manipulação do tecido, foi desenvolvido
um ótimo contorno com o p6ntico oval. A coroa provisória foi então removida e foi
realizada uma coroa metalo-cerâmica definitiva. 0 tratamento foi concluído com
acentuado contorno de tecidos moles e presença de papila interimplantar
satisfazendo as funções estética e funcional do paciente.
A restauração implanto suportada em cantilever é uma sobrecarga para o
implante. 0 resultado pode ser perda óssea, perda do parafuso implantar ou
fraturas desse parafuso. Entretanto, a coroa em cantilever é tolerável quando
aplicada pouca força oclusal sobre ela. 0 uso deste método pode ser contraindicado caso não se possa eliminar ou diminuir as forças oclusais.

Para Pradeep e Karthikeyan (2006), a maneira ideal de recriar a papila
periimplantar é prevenindo a perda óssea durante a remoção do dente. Essa
extração deve ser feita o mais atraurnática possível, feita com periótomos,
extrusão ortod6ntica, sem danificar as paredes do alvéolo, seguida da colocação
imediata do implante e restauração provisória a qual exerce uma leve pressão
sobre os tecidos moles mantendo sua forma e localização. A limitação para a
colocação de implantes imediatos é que se requer adequado osso vestibular e
ausência de infecção.Se a infecção estiver presente, o dente deve ser extraído

atraumaticamente e espera-se então de 2 a 3 semanas para realização de alguma
possível enxertia.Nesses casos, é importante formar a papila através de um
pontico oval se estendendo de 2 a 3mm dentro do alvéolo.

Neves (2006) também reconhece a técnica de confecção de coroas
provisórias sobre implante para o condicionamento da papila. Esta técnica foi
proposta para preservar a papila, no segundo estagio cirúrgico, onde as coroas
provisórias foram utilizadas para guiar e condicionar o tecido mole dentro do
espaço interdental.

3 DISCUSSÃO

Após realizar a revisão da literatura referente à estética periimplantar,
observa-se que além do sucesso da osteointegração

e de uma adequada

reabilitação protética, a carência de cuidados com os tecidos moles em torno dos
implantes pode acarretar em um total fracasso tanto para o paciente quanto para o
profissional.
Para que se obtenha uma melhor qualidade e acabamento gengival é
necessário que se tenha a correta noção da normalidade dos tecidos que
circundam os implantes dentários, bem como as distâncias biológicas envolvidas
num processo de osteointegração.
Dentro do processo de adequação gengival a anatomia da papila
periimplantar é um dos assuntos mais estudados atualmente. Parece ser de
comum consenso entre os pesquisadores que a distância ideal implante/dente
deva ser de 1,5 a 2mm e que a distância ideal implante/implante deva ser de 3mm
para que tenhamos condições de prover nutrição e inserção fibrosa adequada
para a formação da papila interdental, como demonstram Dinato, Ulzefer Júnior e
Brum em 2004, em concordância com Mendes e Ottoni em 2005 ; Zetu e Wang
2005 e Pradeep e Karthikeyan em 2006.
A reconstrução estética da papila é indispensável para estabilizar, criar e
manter a presença desta entre implantes e entre dentes ou ambos. Cirurgias
plásticas mucogengivais como a técnica do bisturi circular (NEVES, 2006), técnica
de Nemcovsky (NEMCOVSKY, MOSES

e ARTZI,2000),técnica

de

Palacci(PALACCI 2001)

procuram em diferentes estágios a reanatomização

papilar.
Outro estagio importante para o condicionamento dos tecidos gengivais é o
da instalação das próteses temporárias.

Sucessivos reembasamentos

e

compressões teciduais em determinados intervalos de tempo promovem a

reabilitação da arquitetura gengival e determinam a excelência estética gengival e
dental (OLIVEIRA et al. 2002; MORAIS et al. 2003; DINATO; ULZEFER JUNIOR;
BRUM, 2004; ZETU; WANG, 2005; AL-HARBI, 2005; PRADEEP; KARTHIKEYAN,
2006).
Técnicas ortodõnticas para adequação de espaços, intrusões, extrusbes,
verticalizações dentais e remodelagem óssea também são utilizadas para
melhorar as condições gengivais de regiões onde serão instalados os implantes
(MORR, 2005; ZETU; WANG, 2005; PRADEEP; KARTHIKEYAN, 2006).

4 CONCLUSÃO

Com base na revisão de literatura, pode-se concluir que:

1. Cor, textura, forma, contorno e consistência dos tecidos moles devem ser
analisados antes do tratamento com implantes para que se possa realizar um
adequado plano de tratamento.
2. A neoformação da papila quando em distância de 5mm da área da base do
ponto de contato em relação à crista óssea se dá na maioria dos
casos.Também devem ser respeitadas as distâncias de 1,5mm de osso vital ao
redor de cada implante, bem como, 2mm de osso vital entre dente natural e
implante.
3. Algumas técnicas podem otimizar a estética vermelha previamente à colocação
dos implantes no que diz respeito à preservação e neoformação papilar. Entre
elas estão a erupção ortodtintica e o sepultamento radicular.
4. Quanto menor a intervenção nos tecidos moles, menor será sua alteração no
resultado final da colocação de implantes dentários.
5. 0 inserto de titânio pode ser utilizado como suporte da papila.
6. 0 implante de recorte ondulado mantém o osso em diferentes níveis ao redor
do implante o que favorece a sustentação da papila periimplantar.
7. A restauração temporária pode ser utilizada com sucesso com a finalidade de
dirigir o tecido mole periimpiantar ao melhor contorno cervical melhorando a
estética papilar.

REFERÊNCIAS 2

AHAMAD,I. Geometric Considerations in Anterior Dental Aesthetics: Restorative
Principles. Pract. Periodontics Aesthet. Dent. ,New York,v.10,p. 813-822, 1998.
AUTY,C.;SIDDIQUI,A. Punch Technique for Preservation of Interdental Papillae at
Nonsubmerged Implant Placement. Implant Dent. ,Baltimore,v.8,n.2,p.160166,1999.
AL-HARBI,S.A.Nonsurgical management of interdental papilla with multiple
St.
Prosthet .Dent.,
report.J.
maxillary anterior implants: A clinical
Louis,v.93,n.3,p.212-216,Mar.2005.
BORGHETTI,A.; MONNET-CORTI,V.
AlegreeArtmed,2002.

Cirurgia

Plástica

Periodontal

Porto

COVANI,U. et al.Soft Tissue Healing Around Implants Placed Immediately After
Tooth Extraction Without Incision: A Clinical Reportint. J. Oral Maxillofac.
Implants, Lombard,v.19,n.4,p.549-553,July/Aug. 2004
DINATO,J.C.;ULZEFER JÚNIOR,E.;BRUM,R.Estética imediata realizada com o
auxilio de prototipagem rápida e cirurgia sem retalho.ImplantNews,São
Paulo,v.1,n.1,p.35-42„jan./fev.2004.
EL ASKARI,A.E.S. Use of a Titanium Papillary Insert for the Construction of
Interimplant Papillae. . Implant Dent., Baltimore, v.9,n.4,p.358-362,2000.b
EL ASKARI,A.E.S. Multifaceted Aspects of Implant Esthetics: The Anterior
Maxillaimplant Dent., Baltimore,v.10,n.3,p.182-191,2001.
GADHIA,M.H.;HOLT,R.L. A New Implant Design For Optimal Esthetics and
Retention of Interproximal PapillaeImplant Dent. ,Baltimore,v.12,n.2,p.164169,2003.
GOMEZ-ROMAN,G.Influence of Flap Design on Pen-implant Interproximal Crestal
Maxillofac.
Int. J. Oral
Bone Loss around Single-tooth Implants.
Implants,Lonnbard, v.16,n.1,p.61-67,Jan/Feb. 2001.

2 Baseada na NBR 6023 ago. de 2002 da ABNT.

5

s

HEBEL,K.S. ;GAIJARD,K.S. Achieving Superior Aesthetic Results:Parameters for
Implants and Abutment Selection. Int. J. Dent. Symp. , v.4,p.42-47,1997.
HOLT,R.L. et al. A Concept for a Biologically Derived, Parabolic Implant Designint.
J. Periodont. Rest. Dent. ,Chicago,v.22,n.5,p.472-481,2002.
MENDES,M.T.M.;OTTONI,J. Parâmetros Previsíveis para a Formação de Papila
PeriimplantarImplant News,São Paulo,v.2,n.3,p.237-242,maio./jun.2005.
MISCH,C.E.;AL-SHAMMARI,K.F.;WANG,H.
Creation of Interimplant Papillae
Through a Split-Finger Technique. Implant Dent., Baltimore, v.13,n.1,p.20-27,2004.
MORAIS,J.A.N.D. et al. Obtenção de Estética em Próteses sobre Implantes
Osseointegrados — Caso Clinico.
Rev. Bras. Implantodont. Prótese
Implant,Curitiba, v.10,n.39,p.210-214,jul./set.2003.
MORR,T. Improving Soft Tissue Form Around Implants via Forced Eruption.QDT,
Carol Stream,v.28,p.112-128,2005.
NEMCOVSKY,C.E.;MOSES,O.;ARTZI,Z. Interproximal Papillae Reconstruction in
Maxillary Implants. J. Periodontol.,Chicago, v.71,n.2,p.308-314, Feb. 2000.

NEVES,J.B.,Implantodontia Oral.Otimização da Estética.Uma Abordagem dos
Tecidos Mole e Duro.Belo Horizonte:Editora Rona,2001.cap. 6,127-130p.

NEVES,J.B. Estética em Implantodontia:Uma Abordagem dos Tecidos Moles e
Duros.São Paulo:Editora Quintessence,2006.

NOVAES Jr, A.B. et al. Influence of Interimplant Distance on Gingival Papilla
Formation and Bone Resorption:Clinical-Radiographic Study in Dogs.Int J. Oral
Maxillofac. Implants, Lombard,v.21,n.1,p.45-51,2006.
OLIVEIRA,J.A.de et al. Condicionamento gengival:estética em tecidos moles.Rev.
Fac. Odontol. Bauru,Bauru,v.10,n.2,p.99-104,abr./jun.2002.

PALACCI,P.
Esthetic
Implant
Dentistry:Soft
Management.Carol Stream:Quintessence Books,2001.

and

Hard

Tissue

f“)

PRADEEP,A.R.; KARTHIKEYAN,B.V.Peri-Implant Reconstruction: Realities and
Limitations.J. Periodontol., Chicago,v.77,n.3,p.534-544,Mar.2006.
SAADON,A.P.;LE GALL,M.G.;TOUATI,B. Selection and Ideal Tridimensional
Implant Position for Soft Tissue Aesthetics. Pract. Periodonts Aesthet. Dent., New
York,v.11,n.9,p.1063-1074,1999.
SCLAR, A.G.Soft Tissue and Esthetic Considerations in Implant Therapy.
Miami . Editora Quintessence,2003.
TARNOVV,D. et al.Vertical Distance from the Crest of Bone to the Height of the
Interproximal Papilla Between Adjacent
Implants.J.Periodontol.,Chicago,v.74,n.12,p.1785-1788,Dec.2003.
ZETU,L.; WANG, H-L. Management of Interdental/Interimplant Papilla. J. Clin.
Periodontol., Copenhagen, v.32,n.7,p.831-839.July. 2005.

