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Eu prefiro na chuva caminhar,
que em dias tristes em casa me esconder.
Prefiro ser feliz, embora louco,
que em conformidade viver
Martin Luther King

..."
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RESUMO
A descoberta da osseointegração abriu uma nova modalidade de tratamento
para aqueles pacientes que eram ditos como inválidos orais. Com

o

aprimoramento das técnicas, a obtenção de estética, além da função, tornou-se um
parâmetro essencial no sucesso das reabilitações. Uma das maiores preocupações
do cirurgião dentista é satisfazer o cliente globalmente, sendo assim, este trabalho
relatará algumas técnicas de otimizar a estética das nossas próteses principalmente
em Areas como a maxila anterior.
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ABSTRACT
The discovery of osseointegration opened a new modality of treatment for
those patients who were called as invalid oral. With the improvement of
technology, the acquisition of aesthetics, beyond function, it has become a critical
parameter in the success of rehabilitation. One of the biggest concerns of the
dentist is to satisfy the customer globally, so this work reports some techniques to
optimize the aesthetics of our prostheses mainly in areas such as maxillary
anterior.
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1. INTRODUÇÃO

A descoberta da osseointegração em 1960 abriu uma nova vertente
reabilitadora para aqueles que apresentavam alguma parte do corpo perdida,
proporcionando um sistema de ancoragem seguro e confiável para os mais
diferentes tipos de próteses intra e extra-orais.
Aqueles pacientes portadores de prótese total, principalmente as inferiores,
puderam vislumbrar a possibilidade de receberem uma prótese fixa, apoiada e
retida nas fixações de titânio instaladas no osso remanescente. Essa conduta
terapêutica representou um inestimável avanço na reabilitação desses indivíduos,
uma vez que puderam ter sua função mastigat6ria, principal objetivo num
desdentado total, restabelecida de forma bastante satisfatória, contrapondo-se ao
que acontece com as próteses convencionais muco-suportadas, as quais, via de
regra, apresentam sérios problemas de retenção

e

estabilidade

(FRANCISCHONE, 2005).
Embora todo este avanço, os conceitos de beleza da sociedade se
aprimoraram, os pacientes buscam cada vez mais restabelecer não só a função,
mas também uma estética agradável. Como a prótese sozinha não produz estética,
é necessário que as estruturas gengivais em volta estejam em harmonia,

principalmente a papila interdental. Os procedimentos protéticos isolados nem
sempre concluem com êxito o resultado global almejado.
Na busca por harmonia e estética, as técnicas de manipulação de tecido
mole e duro foram aperfeiçoadas. Discutiremos neste trabalho, as técnicas de:
condicionamento gengiva!, prótese dentogengival, pilar de zircõnia, epitese
gengival e extrusão ortodõntica controlada. Todas com o intuito de otimizar as
próteses de maneira estética.
Neste contexto, cada caso deve ser correto e atenciosamente planejado, para
que a satisfação mutua seja alcançada.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONDICIONAMENTO TECIDUAL PERIIMPLANTAR

Uma prótese estética e funcional depende do bom posicionamento do
implante e de uma coroa bem confeccionada, o que inclui o elemento protético e os
tecidos adjacentes. Então, uma das condutas mais simples e mais satisfatória para
se obter estética, tanto desejada em prótese parcial fixa e em sobre implantes, é o
condicionamento gengival. Este procedimento baseia-se no conceito de que o tecido
gengival deve fazer parte do planejamento protético, para se atingir o sucesso
reabilitador estético, funcional e biológico (ANDRÉ, 2005).
A ausência da papila interdental leva a deficiência estética, problemas
fonéticos e impacção alimentar. E, essa ausência está fortemente relacionada
distância vertical do ponto de contato à crista óssea, quando ela é de até 5mm, a
papila esta presente em 98% dos casos, quando a medida corresponde a 6mm,
ocorre formação papilar em 56% dos casos e s6 esta presente em 27% dos casos
quando a distância é de 7mm (MENDES, 2005 e ANDRÉ,2005). Ainda em relação
distância, agora horizontal entre implantes, Tarnow (2000) observou em seus
estudos que quando a distância entre 2 implantes era igual ou menor que 3mm,
havia maior nível de reabsorção da crista óssea entre eles.
Segundo Oliveira (2002) e André (2005), o condicionamento gengival seria o
direcionamento do tecido gengival interdental ou interimplantar e a reconstituição
do arco côncavo gengival, melhorando a harmonia gengivo-dental.
Para Edelhoff (2002), o fator mais importante na prevenção da inflamação é
o contorno convexo do pemtico bem liso e polido e a qualidade de higiene oral do
paciente. Oliveira (2002) acrescenta que deve existir um severo controle de placa,
pois caso contrario perde-se o controle sobre o direcionamento gengival, devido ao
processo inflamatório que se instala no local. Desse modo, só um paciente
devidamente estimulado e motivado, e que consiga atingir a eliminação da placa
bacteriana, é que deve iniciar o condicionamento gengival.
0 principal requisito para obtenção desse condicionamento é a presença de
tecido para que se forme a papila interdental.
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Saibert (1983, apud EDELHOFF,2002), criou uma classificação para os
defeitos da crista alveolar residual, ver tabela 1. Em um levantamento com
pacientes com prótese na maxila anterior, 20% relataram insatisfação com a
aparência da prótese e 40% queixaram-se sobre a entrada de partículas de
alimentos. No conjunto total, pacientes com defeito horizontais (classe I) relataram
grande satisfação subjetiva com suas próteses, ao contrario daqueles que o defeito
alveolar inclui um componente vertical (classe II e III). A combinação dos defeitos
acontece muitas vezes.

Tabela 1

Classificação e incidência dos defeitos alveolares da
maxila anterior*

Classe

Definição

Incidência

0

Sem defeitos

0% - 12%

I

Perda horizontal de tecido com altura vertical normal

13% - 36%

II

Perda vertical de tecido com altura vertical normal

0% - 40%

III

Combinação de classe I e II: perda de altura e largura

47% - 52%

*Classificação

dos defeitos alveolares

anteriores,

descrita por Seibert e incidência desses defeitos na
maxila anterior, relatados por Abrams e Hawkins et
al.

A técnica baseia-se na utilização da restauração provisória para se
conseguir o condicionamento gengival. Ela esta indicada para pequenas áreas, com
espaço de até 2 Onticos, de modo que não se perca o controle sobre as Areas
condicionadas. A prótese provisória deve pressionar o tecido gengival de modo a
moldá-lo, obtendo uma correta relação entre a gengiva e a prótese (OLIVEIRA,
2002).
Segundo Oliveira (2002), a realização da técnica consiste na confecção de
coroas provisórias que sigam os princípios biológicos das coroas definitivas, com
p6nticos convexos, perfis de emergência adequados e espaço interdental para as
papilas. A área do p6ntico recebe uma aplicação gradual de resina, em torno de 1
mm, de maneira a exercer uma pressão sobre o tecido, que gera uma leve
isquemia, porém sem interferir na adaptação marginal

e na cimentação da
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restauração, essa isquemia deve desaparecer em até 5 minutos. Os excessos de
resina devem ser removidos com subseqüente acabamento

e polimento,

especialmente, nas áreas de contato tecidual. Com isso, modela-se o tecido,
formando uma depressão sob o pOntico e direcionando a formação das papilas nos
espaços interdentais.
Para Edelhoff (2002), os controles devem ser feitos a cada 2 semanas, até o
contorno tornar-se satisfatório e uma pseudo papila ter sido formada. 0 provisório
deve ser utilizado em longo prazo, de 6 a 12 meses.

Figura 2-1: Prótese fixa com tun Ontico oval em cantilever repondo o elemento 12.

Figura 2-2: Condicionamento gengival concluído, observar contorno gengival obtido.
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Figura 2-3: Prótese definitiva instalada com o contorno do tecido mole realçado.
Fonte: Al-Harbi, 2005.

2.2 PILAR DE ZIRCONIA

Frequentemente, a regido maxilar anterior é chamada de "zona estética",
devido sua alta visibilidade e influência na aparência facial. Sendo assim, as
reabilitações protéticas com implantes, utilizando pilares convencionais em titânio
nesta região, ficam limitadas pela presença de tecido gengival delgado e/ou
recessões gengivais, causando A restauração uma aparência desagradável. 0
advento dos pilares estéticos, como o de zircõnia, vem preencher a lacuna deixada
pelos pilares metálicos, que em casos onde a gengiva é muito fina, a estética de uma
maneira geral fica prejudicada (MESQUITA, 2006).
A zircõnia é um dióxido cristalino do Zircõnio. As suas propriedades
mecânicas são similares ao aço inoxidável. A sua resistência a tração fica entre
900-1200 MPa, a resistência a compressão é em torno de 2000 MPa, e o material
resiste bem ao estresse cíclico, são necessários cerca de 50 bilhões de ciclos com
uma força aplicada de 28 kN para fraturar os corpos de prova (MANICONE,
2007).
Para Manicone (2007), dois fatores influenciam a aparência natural do
tecido mole em contato com a restauração protética: espessura da mucosa e tipo do
material restaurador. As restaurações livres de metal permitem preservar a
coloração do tecido mole similar ao natural. E um importante fato, é que a zircônia
não s6 tem uma colocarão similar ao dente com o é também opaca, sendo uma
vantagem técnica por cobrir alterações de cor do dente
metálicos.

e também pilares
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Manicone (2007) encontrou em seus estudos que os óxidos de zircônia
provocam menos reação inflamatória no tecido do que outros materiais
restauradores como o titânio. Este resultado foi confirmado por um estudo sobre
tecido mole peri-implantar em volta dos cicatrizadores de zircônia em comparação
com os de titfinio. 0 infiltrado inflamatório, a densidade micro vascular, e a
expressão dos fatores de crescimento vascular endotelial foram mais altos nos
cicatrizadores de titfinio do que em volta dos de zircônia. E também, o nível de
produtos bacterianos, medidos com a síntese de oxido nítrico, foi mais alto no
titânio que na zircônia. Acredita-se que a zircônia poderia modular a expressão de
alguns genes modificando o turnover da matriz extracelular.
0 preparo do pilar em zirc6nia pode ser realizado diretamente em boca,
mas é preferível faze-lo em um modelo com as réplicas dos implantes, já que torna
o procedimento mais fácil e controlável, especialmente em relação ao calor gerado
pelo desgaste, o qual pode ser nocivo para os tecidos ao redor do implante
(TELLES, 2006).
No sistema Procera®, o componente é obtido através de um padrão, que
poderá servir tanto para a aplicação direta de porcelana, quanto como
intermediário para cimentação de coroa protética. Indicado para prótese sobre
implante unitária ou múltipla, cimentada ou parafusada, por aceitar aplicação da
porcelana diretamente sobre o componente. 0 sistema utiliza a tecnologia
CAD/CAM, que funciona baseado em um scaner próprio que cria uma imagem
digitalizada de um enceramento ou padrão de resina individualizado ao caso,
obtido em modelos (TELLES, 2006).
0 principal fator limitante é o alto custo e a falta de compatibilidade com
outros sistemas, principalmente os de conexão interna. Com o sucesso do sistema
Procera®, fabricantes como 3i® e Straumann®, já aparecem com tecnologia
semelhante, o que deve popularizar ainda mais o seu uso nos próximos anos
(TEL LES, 2006).
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Fig 2-1 e 2-2: Vista vestibular do cicatrizador em posicâo para estabelecimento da arquitetura gengival.
Vista lateral aproximada do cicatrizador.

Fig 2-3: Vista frontal do pilar cerâmico aparafusado ao implante.
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Fig 2-4: Vista lateral do aspecto clinico final da restauraçâo cerâmica.
Fonte: André, 2005.

2.3 EXTRUSÃO ORTOD6NTICA

A aparência da gengiva saudável consiste em uma coloração natural, bem
como contorno gengival próprio, incluindo a papila preenchendo o espaço
interdental. Isto s6 pode ser conseguido se as características naturais do
periodonto forem respeitadas.
A extrusão ortodõntica estética pode ser usada para restaurar as distâncias
biológicas comprometidas, deslocando coronalmente as raizes submersas. Como as
raizes migram muito lentamente, as distâncias biológicas são restauradas

e as

estruturas periodontais migram simultaneamente. Após esta fase, as restaurações
provisórias são muito importantes porque dão forma A arquitetura gengival e a
papila interdental dos implantes (FRANCISCHONE, 2002).
Outra forma de utilizar a extrusão ortodõntica a favor do tratamento com
resultado satisfatório é tracionando o dente considerado condenado, objetivando
melhorar o sitio para a instalação do implante osseointegrado, sendo considerado
um procedimento não cirúrgico para aumento da quantidade óssea (ROSA, 2003).
A movimentação se da através do estiramento das fibras gengivais e do
ligamento periodontal, ocorrendo uma indução de crescimento ósseo e gengival no
sentido apico-coronal, levando a uma melhora tridimensional do sitio (REITAN,
1960). Esta modalidade de tratamento esta indicada principalmente para dentes
associados a defeitos ósseos e perdas de tecido mole, onde ainda existe uma
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quantidade razoável de inserção conjuntiva remanescente (MARCANTONIO JR,
1996).
Segundo Salama (Apud ROSA,2003), o período de tratamento compreende
uma fase ativa de 30 a 45 dias e 3 meses de estabilização. Durante a fase ativa, o
paciente deve ser visto semanalmente para a redução das bordas incisais ou
oclusais extruidas, controle da inflamação e monitoramento do tratamento. 0
tratamento endodõntico normalmente é necessário devido aos desgastes da coroa
dental. Durante a fase de estabilização, o dente é mantido sem movimentação,
permitindo uma adequada reorganização do tecido mole e do remodelamento
ósseo. Após esta fase, o dente é extraído e o rebordo remanescente deve cicatrizar
por um período de um mês antes da instalação do implante ou ainda fazer a
instalação imediatamente a exodontia. As figuras 1 a 7 ilustram um caso de
extrusão ortodeintica com objetivo de melhorar as condições do sitio receptor do
implante.

Figura 3-1: Incisivo central com reabsorção dentinaria.

111.00101011111,'
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Figura 3-2: Procedimento de extrusao ortodemtica.

Figura 3-3: Extrusão concluida.

Figura 3-4: Extrusao executada preservando as papilas

Figura 3-5: Cicatrizador instalado após o período de osseointegraçao.
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Figura 3-6: Remodela9ao do contorno gengival através da prótese provisória.

Figura 3-7: Prótese unitária concluida.
Fonte: Rosa, 2003.

2A PRÓTESE FIXA DENTO-GENGIVAL

Em muitos casos, com o objetivo de obter a borda incisal dos dentes em
posição apropriada para a estética, função, suporte labial e fonação, a restauração
protética pode exigir dentes muito longos e de forma quadrada. Dessa forma, a
técnica de incorporação de cerâmica rosa a prótese fixa convencional

é uma

indicação que, além de permitir a aparência natural dos dentes, restaura os
defeitos do rebordo alveolar causados pela ausência dentária. Este tipo de prótese
denomina-se dentogengival e constitui uma excelente alternativa de tratamento,
com resultado previsível para a reabilitação protética, alcançando a expectativa
estética do paciente (VIEGAS, 2006; ROSA, 2003).
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Este tipo de prótese traz ainda uma porção de gengiva artificial o que
confere melhor estética bem como melhoria do aspecto fonético evitando
problemas como escape de ar e saliva durante a fonação. Outro ponto relevante a
ser observado esta no apoio muscular e labial conferido por essa porção de gengiva
aplicada, proporcionando melhor aspecto estético-facial ao paciente. Este tipo de
prótese tem indicação privilegiada para reabilitação de maxilas em pacientes que
apresentam linha de sorriso alta. Em casos de reabilitação mandibular, devido
menor problemática com estética e fonética pode se optar por perfis mais distantes
do rebordo, conduta que visa otimizar a higienização, minimizando o acúmulo de
resíduos e facilitando sua remoção. Esse tipo de prótese fixa apresenta sobre
contorno vestibular, portanto na instalação dos implantes, não há necessidade de
posicioná-los coincidentes com a posição coroa-raiz (FRANCISCHONE, 2005).

Fig. 4-1 e4-2.

Fig. 4-3 e 4-4.
Figura 4-1- Vista oclusal dos pilares de conexão instalados sobe implantes com finalidade de ancorar e
reter a prótese fixa para reabilitação da maxila desdentada.
Figura 4-2 — Vista oclusal dos pilares de conexão instalados sobre implantes com finalidade de ancorar e
reter prótese fixa para reabilitação de mandíbula desdentada.
Figura 4-3 — Próteses fixas híbridas instaladas sobre os pilares de conexão. Note o sobrecontorno da
prótese da maxila, o que proporciona compensação protética da perda óssea maxilar.
Figura 4-4 — Esse tipo de compensação protética proporcionou boa estética para o paciente que apresenta
linha do sorriso alta e bom apoio músculo-labial.
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Fonte: Francischone, 2005.

A preservação ou reprodução da mucosa gengival natural em volta dos
implantes dentais localizados na maxila anterior é um desafio estético para o
protesista, particularmente quando o paciente apresenta uma linha de sorriso alta.
Em casos unitários ou parciais, muitas vezes não se consegue com sucesso
preencher totalmente o triângulo negro, devido a grande distância entre a crista
óssea alveolar e o ponto de contato (KAMALAKIDIS, 2007). Segundo Al-Harbi
(2005) e Zetu (2005), o volume papilar é inversamente proporcional à distância da
crista óssea ao ponto de contato. Em seus estudos encontraram que quando a
distância é menor que 5mm, a papila estava presente em 100% dos casos, de 5 a
7mm, a papila preenche o espaço em 56% dos casos, e quando excede a 7mm, o
preenchimento ocorre em apenas 27% dos casos.
Então, segundo Kamalakidis (2007), a perda de tecido mole periimplantar
pode ser corrigida pela aplicação de cerâmica rosa na porção cervical da prótese
metalo-cerâmica, ou ainda sobre o intermediário personalizável de cerâmica. Na
seqüência de fotos a seguir (figuras 4-1 a 4-4), temos um exemplo de aplicação de
cerâmica na porção cervical da coroa.

Fig 4-1

Fig 4-2

Fig 4-3

Fig 4-4

Figura 4-1: Vista intra-oral de um implante na região de 22.
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Figura 4-2: Pilar de zirceinia customizado e coroa livre de metal modificada com cerâmica de corolaçâo
gengival.
Figura 4-3: Avaliaçâo intra-oral do pilar e da coroa instalados.
Figura 4-4: Vista intra-oral da prótese implanto suportada definitiva instalada.
Fonte: Kamalalcidis, 2007.

2.5 EPÍTESE GENGIVAL
0 termo prótese gengiva!, epitese gengival ou mascara gengival é usado
para descrever a substituição da gengiva perdida por uma prótese removível, ou
como parte de uma prótese fixa metalo-cerâmica convencional sobre dentes ou
implantes. Pode ser confeccionada em acrilico (rígida) ou em silicone (flexível).
Podendo ainda ter uma base rígida reforçada com um fio de ago ou não. Um
inconveniente da epitese de silicone, material flexível, é sua curta durabilidade que
gira em torno de um ano devido à sua propensão de incorporar pigmentos
exógenos, como por exemplo, chá, café e nicotina (SANTOS, 2006).

A principal indicação deste tipo de trabalho está em compensar grandes
perdas de tecido mole e duro, especialmente no sentido vestibular, na
impossibilidade ou inconveniência de alongamento cérvico-incisal dos dentes ou de
gengiva artificial aderida à prótese (FRANCISCHONE, 2005).
Esta perda óssea induz o protético a construir a prótese fixa seguindo o
contorno do rebordo, a fim de minimizar as discrepâncias entre os suportes e os
piinticos, isto resulta em diminuição do espaço protético e construção de Onticos
menores, mais estreitos e recuados, com terminação no nível gengival. Além disso,
para impedir ameias cervicais com aberturas entre os peinticos, as coroas seguem
unidas entre si, quadradas, sem ameias cervicais, deixando a gengiva reta, sem
papilas (SANTOS, 2006).
A prótese gengival é muito utilizada na maxila anterior, nos casos de
grande perda tecidual, favorecendo suporte labial, preenchimento do triângulo
escuro do espaço interproximal e redução da coroa clinica dos dentes alongados,
restabelecendo a harmonia na arquitetura gengival e melhorando a fonética
(SANCHES, 2006; ROSA, 2003). Além disso, ela previne a impacção alimentar, e o
fato dessa gengiva ser removível facilita em muito a higienização dos pilares de
conexão e da própria prótese fixa (SANTOS, 2006; FRANCISCHONE, 2005).
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Para Francischone (2005), esse tipo de prótese tem sua principal indicação
para pacientes que desejam uma reabilitação fixa, sendo ao mesmo tempo
portadores de alguma limitação de ordem motora, os quais, via de regra,
apresentam higienização deficiente em Areas basais da prótese. Desse modo, a
presença de uma epitese (gengiva destacável) poderá se tornar uma forma de
conveniência estética, biológica e fonética. A seguir, as figuras 1 e 2 ilustram um
caso de epitese gengival.

Figura I: Vista frontal da prótese, onde se observa o alongamento dos dentes causado pela perda de
tecidos mole e duro após perda dos dentes.

Figura 2: Gengiva artificial removível em acrilico (epftese) em posição. Observe a recomposição estética
proporcionada pela mesma.
Fonte: Telles, 2006.
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3. DISCUSSÃO

CONDICIONAMENTO TECIDUAL PERIIMPLANTAR

0

condicionamento gengiva!, quando

enquadrado

e

utilizado no

planejamento reabilitador, otimiza a estética, a biologia e a função da prótese,
sendo um procedimento simples, sem custo adicional para o profissional. Ela tem
uma excelente vantagem sobre outras opções como a escarificação gengiva!,
retalhos pediculados, retalhos semilunares para ganho de papila por não se tratar
de procedimento cirúrgico.
A resina acrílica utilizada para o acréscimo gradual, quando prensada,
cozida e bem polida, mesmo quando comparada a outros materiais em pônticos
com a porcelana glazeada, porcelana polida ou ouro polido, gera a mesma resposta
tecidual (OLIVEIRA, 2002).

PILAR DE ZIRCôNIA

Para Telles (2006), os intermediários preparáveis, como o de zircônia, são
versáteis e relativamente simples de se trabalhar, sendo encontrados em diferentes
materiais e inclinações. Entretanto são limitados quando se necessita personalizar
o perfil de emergência gengival de coroas em Areas estéticas. A não ser que se use o
sistema Procera® que tem o seu custo, como principal desvantagem.
Embora tenha um alto custo, Manicone (2007), encontrou em seu trabalho,
ótimas características mecânicas, e uma excelente resposta tecidual frente aos
materiais produzidos com a zircônia.

EXTRUSÃO ORTOD6NTICA

Esta técnica é limitada pela presença de lesão inflamatória crônica como
lesão endo-perio e fratura radicular, pois o potencial de neoformação tecidual
depende da integridade do periodonto remanescente (ROSA, 2003).
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PRÓTESE FIXA DENTO-GENGIVAL

Muitas vezes, mesmo com procedimentos de enxertos ósseos, o contorno
gengival não é totalmente recuperado. Nestes casos, as alternativas estéticas podem
passar a ser, exclusivamente protéticas. Podemos confeccionar uma prótese fixa
dentogengival ou somente uma gengiva artificial removível em resina acrílica, a
qual tem como principal limitação o fato de não ser fixa (SANCHES, 2006;
VIEGAS, 2006).
A prótese fixa dentogengival parece ser a melhor opção para recuperação
da harmonia do perfil facial, fácil higienização e estética, devolvendo a arquitetura
gengival e evitando dentes muito longos, quadrados e a falta de papilas
interdentais. Ela melhora a fonética pela ausência de espaços interdentais,
proporciona uma função mastigat6ria adequada, conforto pelo fato de ser fixa e
aumenta auto-estima do paciente (ROSA, 2003; VIEGAS, 2006).
Segundo Kamalakidis (2007), a aplicação da cerâmica rosa nos
intermediários personalizáveis permite preenchimento onde se procura papila
interproximal, seguido da criação de uma aparência natural com menos limitações
do contorno pelo dente adjacente, enquanto que a aplicação de cerâmica na coroa
compromete a guia de inserção, conseguindo dessa forma um volume menor de
gengiva artificial na área.

EPiTESE GENGIVAL
Segundo Santos (2006), o aspecto psicológico do tratamento com a máscara
gengival é altamente relevante: o paciente terá dentes fixos, mas parte da sua
prótese sett removível. As vantagens estéticas são importantes, e ele deve ter
consciência disso, uma vez que a sua contribuição em manter a prótese em posição
sell fundamental para o sucesso do tratamento.
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Para Rosa (2003) e Sanches (2006), a epitese gengival é uma opção de
tratamento viável, porém limita-se ao paciente a utilização de uma prótese
removível.
A discussão e esclarecimento prévio da necessidade de compensação
protética - quer seja através da epitese, gengiva fixa ou dentes alongados — deve ser
algo rotineiro entre profissionais e pacientes. Cabe aos primeiros alertarem os
segundos, de maneira franca e clara, sobre as vantagens e inconveniências de tal
compensação. Criar ou fomentar nos pacientes uma expectativa de que este terá
seus futuros dentes emergindo do sulco periimplantar como acontece com os
dentes naturais em relação ao sulco gengival, é uma conduta bastante arriscada,
pois a compensação poderá ser inevitável, trazendo insatisfação para os pacientes
ao término dos trabalhos (FRANCISCHONE, 2005).
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4. CONCLUSÃO
A reconstrução protética implantosuportada requer, além de habilidade,
técnica, diagnóstico e planejamento precisos. 0 posicionamento dos implantes e os
princípios biomecânicos da prótese influenciam diretamente o prognóstico e a
qualidade da restauração final.
A presença de tecido mole para obtenção ou devolução da estética é
fundamental. Ter altura e volume de tecido gengival possibilita ao profissional,
melhorar o contorno e a altura da margem gengival, para tornar o trabalho
protético dentro dos padrões estéticos aceitáveis.
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