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RESUMO:

Para a instalação dos implantes dentários é necessária estrutura óssea que
possibilite a estabilidade primária do implante. 0 correto planejamento do caso irá
determinar as reais condições dos tecidos duro e mole, e, por conseqüência, guiar o
cirurgião-dentista na melhor opção de tratamento para o paciente. Nesse contexto, em
pacientes com ausência de tecido ósseo e/ou tecido mole faz-se necessário manipulação
tecidual prévia a instalação dos implantes dentários. Diversos procedimentos, como a
enxertia óssea, regeneração tecidual guiada, utilização de fatores de crescimento,
exodontia atraurnática, extração dental por tracionamento mediato lento, podem ser
utilizados, concomitantemente ou não, na busca pelo restabelecimento da estrutura óssea.
Já em caso de ausência de tecido mole, esse pode ser manipulado através dos
procedimentos de enxerto de tecido conjuntivo, enxerto de gengiva livre, de materiais
alodérmicos, sepultamento radicular e prótese provisória para condicionamento tecidual.
Todos os procedimentos descritos foram relatados após revisão bibliográfica sobre o tema.
e segundo a literatura todos esses procedimentos apresentam capacidade de permitir o
restabelecimento da(s) estrutura(s) perdida(s).
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ABSTRACT:

The purpose of this study was to revised and discussing the surgical e prosthetics
techniques, the previsibility e longevity on management of the soft and hard tissues grafts
in deformed ridge augmentations and periimplant soft tissues. For the dental implant has a
good prognostic is necessary a bone that possibility primary established, and a soft tissue
that permit the complete closure over the implant. When the hard and/or soft tissue don't
possibility this situations a lot of techniques can be founded in the literature for a correction
of the soft and hard tissues deformers.
In the case of the hard tissue procedures like graft bone, tissue guided regeneration,
BMPs, a traumatic extraction and mediate orthodontic extrusive can be use to augment the
tissue.
In the case of the soft tissue procedures like the acellular dermal matrix, graft of soft
tissues, temporary maintenance of root and provisionalyzing techniques can be realize with
good results.

Key Words: tissue manipulation; bone graft; graft soft tissue.
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I. INTRODUÇÃO

A terapia com Implantes osseointegrados revolucionou a Odontologia ao
longo dos últimos anos. Resultados previsíveis em estudos reabilitadores
longitudinais como os de Branemark et al. (1977); Adell et al. (1981); Albrektsoon
et al. (1987) demonstram o alto grau de previsibilidade desse tratamento.
Entretanto, dentre os critérios que demonstraram o sucesso terapêutico
abordou-se a falta de mobilidade, ausência de infecção persistente ou incomoda,
falta de dor e ausência de radiolucência periimplantar continua (Smith; Zarb,1989);
(Buser, Weber; Lang, 1990) e pouco se observou o aspecto estético, a integridade
dos tecidos moles ao redor do implante (HERMANN et al. 2000).
Para um tratamento adequado é necessário rebordo ósseo que possibilite a
instalação dos implantes. No inicio da terapia a estética era algo inimaginável no
protocolo de tratamento, pois o que se buscava era basicamente função
adequada. Dentro desse contesto as limitações de rebordo levaram á busca por
soluções que permitissem a aplicação da técnica que surgia como opção
terapêutica. Vários autores desenvolveram técnicas com o objetivo de recuperar a
estrutura óssea perdida, tendo como pilar central a realização de enxertos
teciduais.
Com o passar dos anos essa busca por rebordo sedimentou e tornou-se
rotineira nos tratamentos reabilitadores com implantes dentários. Contudo, além
de função, passou a fazer parte do dia a dia do clinico a exigência cada vez maior
por parte dos pacientes de restaurações estéticas. Dessa maneira, surgiu um novo
desafio para a Odontologia, buscar harmonia no tratamento reabilitador.

Verificou-se que a existência de tecido mole apropriado está intimamente
ligada à presença ou ausência de suporte ósseo condizente. Kois (2001) afirma
que o tecido epitelial é determinado pelo tecido ósseo e conjuntivo subjacente,
bem como a forma entre coroa e raiz dos dentes é diferente, e esses dois fatores
servem para determinar forma e contorno da papila entre dentes.
Assim, além dos procedimentos para ganho tecidual a utilização de prótese
provisória passou a ser arma importante na terapia,

e dessa forma obteve-se

sucesso antes inimaginável no tratamento. Hoje a Odontologia é capaz de tratar
situações severas de perda tecidual com aceitável grau de satisfação do paciente,
sem esquecer da necessidade de explicar todas as limitações inerentes á técnica.
Nessa revisão de literatura algumas técnicas para manejo de tecido duro e
mole serão descritas, bem como avaliadas a previsibilidade e longevidade dessas
técnicas antes da instalação dos Implantes Dentários.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Para o sucesso do tratamento com implantes é necessário estabilidade e
osseointegração dos mesmos. Assim, faz-se fundamental a presença de um
tecido ósseo com condições de suportar o implante. Segundo Branemark et al.
(1977) osseointegração é "Verdadeira ancoragem óssea baseada em uma
concordância dinâmica entre tecido ósseo e implante". Já Albrektsoon et al. (1991)
afirmam que a osseointegração é "um processo no qual uma fixação rígida e
assintomática é obtida com materiais aloplásticos e mantida no osso durante a
aplicação de cargas funcionais".
A perda do elemento dental pode ser motivada por problemas periodontais,
endod6nticos, fraturas. Seibert (1993) lembra que a manutenção de elementos
dentais com resposta inflamatória ativa, especialmente ao redor de raiz gera perda
óssea desnecessária e eventual criação de deformidades do rebordo. Essas
podem ser evitadas ou diminuídas com a extração prévia desses dentes,
mantendo assim a estrutura alveolar remanescente. Lembra ainda que manobras
compressivas sobre o rebordo devem ser evitadas para não provocar o colapso
dos tecidos remanescentes e aumentar as deformidades do rebordo.
Um tecido mole adequado também é importante e é dependente de boa
estrutura óssea (CHOQUET et al.1997). Segundo Cronin e Wardle (1983)
procedimento reconstrutores podem ser realizados para tratar deficiências
alveolares e de papila. Dessa maneira a enxertia de tecido ósseo e mole são
realizados freqüentemente para restabelecer o contorno tecidual perdido, de
acordo com ROSEMBERG, KAY

e

KEOUGH (1988). Todavia. esses

procedimentos para ganho de tecido mole e duro não são totalmente previsíveis
(SHAPIRO 1985; BEAGLE 1992; PALACCI 1995; JEMT 1997).
Além desses procedimentos reconstrutores podem ocorrer alterações na
prótese, uso de gengival artificial ou a aceitação por parte do paciente das
limitações estéticas, como a existência de "triangulo negro" (KOIS 1998).
Resultado estético agradável no tratamento com implantes dentários pode
ser obtida pela estabilidade dos tecidos moles através do posicionamento
adequado do implante dentário (BANAT e FONTANESI 1995). A complicação
mais comum ao redor de implantes unitários é a discrepância no tecido gengival
(GOODACRE, KAN

e RUNGCHARASSAENG 1999).

A combinação de

procedimentos cirúrgicos, desde a colocação dos implantes, bem como cirurgias
plásticas periodontais devem ser utilizadas para restabelecer estética e função,
permitindo a obtenção de sucesso estético em áreas criticas criando
oportunidades restauradoras antes não consideradas possíveis (ISRAELSON e
PLEMONS 1993). Técnicas de cirurgia plástica periodontal são descritas com o
objetivo de recompor a área ao redor do implante e fornecer harmonia e estética
com a área dentária adjacente (PALACCI 1995); (GRUNDER 1996). Para
PALACCI (2001) "a chave para o sucesso em enxertos de tecidos moles é o
preparo cuidadoso do local receptor, seleção adequada da região doadora,
meticuloso preparo do enxerto, precisão na instalação do mesmo e adequada
técnica de sutura".
Studer, Naef

e

Scharer (1997) afirmam que os procedimentos

reconstrutores deverão ser utilizados ou não baseado na classificação de defeitos
do rebordo proposta por Seibert em 1983. Os procedimentos cirúrgicos para

aumento de rebordo foram relatados a partir de 1971 por Abrams, através da
utilização de enxertos pediculados para correção de defeitos de rebordos
edêntulos em prótese fixa.
Outro aspecto a ser avaliado na terapia com implantes dentários é a
utilização de próteses provisórias para condicionar o tecido mole, concomitante ou
não com cirurgias reconstrutoras, antes ou após a instalação dos implantes. Para
Studer, Naef e Scharer (1997) várias técnicas proteticas são empregadas para
compensar a perda de papila ou os defeitos de crista óssea, como criar uma ilusão
ótica com cerâmica de coloração semelhante â do tecido natural.
Francischone e Vasconcelos (1998) afirmam que

o condicionamento

gengival proporciona excelente resultado estético através de um pôntico convexo
que exerça pressão adequada na área e permita um controle ngoroso da placa
bacteriana pelo paciente.
Smyd (1952) afirma que o pôntico deve apresentar estética agradável,
contorno adequado dos tecidos moles para evitar inflamação tecidual e estrutura
mecânica correta para dar sustentação

e estabilidade ao tratamento. Para

Pegoraro (1998) o provisório deve ser convexo para facilitar a higiene e não reter
placa, possuir as áreas interproximais já semelhantes às áreas da prótese
definitiva e exercer pressão gradual, sendo assim considerado um procedimento
minimamente evasivo e reversível. Pressão excessiva pode inflamar e até ulcerar
a área, enquanto que pressão insuficiente vai apresentar pouco ou nenhum
resultado, atrasando sobremaneira o tratamento (TARNOW, CF10 e WALLACE
2000).
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Sepultamento radicular e extração dental através de tracionamento mediato
lento também são alternativas de tratamento. 0 sepultamento radicular pode ser
utilizado quando o implante será colocado em área com presença de resto
radicular com indicação de exodontia e sobre essa raiz é preciso aumentar a
quantidade de tecido mole. Essa situação acontece pela irritação causada no
tecido mole e que gera sua proliferação. Favorável á sua utilização tem-se a
possibilidade de ganho e posterior manipulação de tecido mole, a simplicidade do
procedimento e a aceitação muitas vezes de pronto pelo paciente, e já como
pontos negativos tem-se possível infecção e dor na área além de chance de
complicação nos casos de raiz vital.
Em relação à técnica de extração dental por tracionamento mediato lento
Salama e Salama (1993) afirmam que a extrusão ortoddritica lenta também é uma
opção viável de tratamento já que traz junto todo aparato tecidual, resultando em
manutenção das estruturas ao redor do dente. Afirmam também que quando as
raizes estão muito próximas entre si pode-se realizar o tratamento ortoclôntico
para que elas fiquem mais paralelas entre si e com isso se tenha uma melhor área
óssea entre essas raizes. Contudo, ainda segundo esses autores, dentes
posicionados para vestibular apresentam prognostico desfavorável ao
tracionamento ortoclôntico, pois há o risco de gerar recessão gengival pela
ausência ou pequena espessura da parede vestibular. Dessa forma conclui-se que
dentes mais palatinizados apresentam prognóstico mais favorável dessa técnica.
Magini (1995) afirma que o tracionamento mediato lento com força de pequena
magnitude visa o movimento coronal dos periodontos de proteção e sustentação,

para eliminação de bolsas periodontais, recobrimento de recessões e extração de
dentes.
Dessa forma, para um resultado estético é necessário que a prótese esteja
em harmonia vertical (suporte labial)

e

horizontal. A inter-relação da

Implantodontia com outras especialidades como a Periodontia, Dentistica,
Ortodontia, Prótese convencional, Cirurgia buco-maxilo facial torna possível
alcançar resoluções estéticas muito adequadas, restabelecendo assim a harmonia
facial e o bem estar do paciente.
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2.1 HISTOLOGIA E MORFOLOGIA DOS TECIDO AO REDOR DE DENTE E
IMPLANTE:

Segundo Lindhe (1999) o periodonto é composto pelos seguintes tecidos: a
gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar. Sua
principal função é a inserção do dente no tecido ósseo dos Maxilares e manter a
integridade da superfície da mucosa mastigatória da cavidade oral. Também
chamado de aparelho de inserção ou tecido de suporte dos dentes, forma uma
unidade de desenvolvimento, funcional e biológica, que sofre determinadas
alterações com a idade e está sujeito a alterações relacionadas com o meio oral.
A gengiva diferencia-se em duas partes: gengiva livre e inserida. A gengiva
livre tem coloração rósea, superfície opaca, consistência firme e é compreendida
pelo tecido gengival das paredes vestibular e lingual ou palatina dos dentes e
papila interdental, estendendo-se até a área de "ranhura" que está situada próxima
á junção cemento esmalte. Para Kois (2001) gengivas mais espessas apresentam
melhor prognostico frente a extrações dentarias por possuírem maior suprimento
sanguíneo, maior estrutura óssea de suporte, maior resistência frente a bactérias
e menor tendência à recessão
A área localizada entre a gengiva e o dente apresenta uma pequena

invaginação que é denominada sulco gengival. Este, de acordo com Gargulio,
Wenz e Orban (1961) apresenta em média três milimetros de profundidade. Esses
autores também avaliaram histologicamente à distância da gengiva marginal livre
ao osso de suporte, distância a qual é conhecida como complexo dentogengival.

Quando avaliado a relação entre tecido mole e implante Buser, Weber e
Donath (1992) afirmam que a distância biológica também se forma na área de
implante, e Schroeder et al. (1981); Listgarten et al. (1991) e Cochran et al. (1997)
afirmam que o contato epitélio implante assemelhasse muito ao contato com a
dentição natural. Lindhe (1997) em seu tratado de periodontia afirma que a
presença de mucosa ceratinizada é imprescindível para contribuir com o sucesso
do implante.
O epitélio que cobre a gengiva livre pode ser classificado em:
a) Oral - quando voltado para a cavidade oral, é um epitélio pavimentoso,
estratificado, ceratinizado, com camada de célula basal, espinhosa,
granulosa e ceratinizada;
b) Do sulco - quando está voltado para o dente, porém sem contato;
c) Juncional - é aquele que participa do contato entre gengiva e dente.
Já a gengiva inserida está situada apical a junção muco gengival onde passa a ser
continua com a mucosa alveolar de revestimento. Possui textura firme, cor rósea e
com freqüência apresenta aspecto pontilhado. Também esta firmemente aderida
ao osso alveolar e cemento radicular subjacente através de fibras de tecido
conjuntivo gengival, sendo imóvel quando comparada á mucosa alveolar.
0 tecido conjuntivo é o componente predominante da gengiva e do
ligamento periodontal. É constituído principalmente por fibras colágenas (cerca de
60% do volume do conjuntivo), fibroblasto (cerca de 5%), vasos, nervos e matriz
(cerca de 35%). Em sua constituição apresenta os seguintes tipos celulares:
1)fibroblastos, 2) mastácitos, 3)macráfagos, 4) granulácito neutrófilo, 5)1infácito e
6) plasmócito. Suas fibras podem ser divididas em: a)fibras colágenas; b)fibras
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reticulares; c)fibras oxitalâmicas

e

d)fibras elásticas.

As fi bras colágenas

predominam e constituem o mais importante componente do periodonto. Em
relação â orientação das fibras gengivais essas podem ser divididas nos seguintes
grupos: fibras circulares, dentogengivais, dentoperióstea, transeptais. Nos tecidos
periimplantares verificou-se a presença apenas de fibras circulares.
0

ligamento periodontal

é

um tecido conjuntivo frouxo, celular

e

vascularizado, envolve a raiz dos dentes e une o cemento radicular â lâmina dura
ou ao osso alveolar propiamente dito. Esse ligamento é responsável pela
distribuição de forças geradas durante função e também indispensável para a
mobilidade dental, que é determinada pela sua altura, qualidade e largura. Suas
fibras colágenas entre osso alveolar e cemento radicular são classificadas em:
a) da crista alveolar, b) horizontais, c) obliquas e d) apicais.
0 cemento, assim como o ligamento periodontal, também tem origem a
partir do tecido conjuntivo (foliculo) que envolve o germe dentário. É um tecido
especializado, calcificado e que envolve a superfície radicular das raizes
dentarias. É avascular, ausente de inervação, não sofre remodelação

e

reabsorção fisiologia, entretanto sofre deposição continua ao longo da vida. Tem

como papel inserção das fibras do ligamento periodontal na raiz bem como
contribui para o processo de reparo após dano â superfície radicular. Há dois tipos
de cemento:
a) cemento primário ou acelular: forma-se durante o desenvolvimento radicular e a
erupção dentaria, fi ca em contato com a dentina radicular;
b)cemento secundário ou celular: forma-se após a erupção dentária e também
como resposta ás necessidades funcionais.
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Todos esses tecidos possuem papel fundamental, pois através da inserção
tecidual temos uma barreira mecânica impedindo a penetração na área e gerando
saúde (GARGULIO, WENZ e ORBAN 1961); (COCHRAN 1997).
0 osso alveolar circunda o dente até aproximadamente 1mm apical a
junção cemento esmalte. Tem como principal função distribuir e amortecer forças
geradas durante a mastigação. Divide-se em propiamente dito

e processo

alveolar. 0 propiamente dito é formado por células do foliculo dentário, já o
processo alveolar é definido como parte da Maxila e Mandíbula que forma e dá
suporte aos dentes, se desenvolve em associação com a erupção dentária e é
gradativamente reabsorvido quando os dentes são perdidos.
A crista alveolar atua como suporte para o contorno do tecido gengival. Ela
segue a curvatura da junção cemento esmalte com uma distância constante de
aproximadamente 1mm. Na região interdental a forma da crista é piramidal a qual
é preenchida pela papila dando aspecto de saúde gengival. A forma e o tamanho
da papila interdental são afetados pela distância dos dentes vizinhos e pela
curvatura das superfícies proximais dos dentes adjacentes. De acordo com Kan e
Rungcharassaeng (2001) a crista óssea é mais apical nas faces livres e coronal
nas áreas interproximais.
Quando avaliou as mucosas periodontal e periimplantar Berglundh et al.
(1991) verificaram que, na região supra-alveolar do dente,

o

tecido foi

caracterizado pela presença de um cemento acelular de fibra extrínseca na
superfície da raiz. A partir do cemento há projeção de fibras dentogengivais e
dentoalveolares para a área lateral, apical e coronária. Já quando na área

implantar o tecido está disposto de maneira completamente diferente. Como não
há presença de cemento na superfície do implante as fibras colágenas ao seu
redor projetam-se em direção paralela á superfície do titênio ou então estavam
alinhadas como feixes espessos que se dispõe em caminho mais ou menos
paralelo com a superfície óssea. Quando comparado o tecido conjuntivo das duas
areas observa-se que no tecido conjuntivo periimplantar há substancialmente mais
colágeno (85% x 60%) e menos fibroblastos (1-3% X 5-15%) do que no
periodontal. Dessa maneira pode-se afirmar que a mucosa periimplantar
apresenta características de tecido quelóide, rico em colágeno e pobre em células.
A mucosa periimplantar apresenta apenas uma fonte de irrigação,

o

periosteo, já o dente tem duas fontes de irrigação, o ligamento periodontal e o
periosteo. Para Lindhe (1999) o suprimento vascular da gengiva no periodonto
deriva de duas fontes diferentes. A primeira é um grande vaso sanguíneo
supraperiostal que emite ramificações para formar os capilares das papilas e do
tecido conjutivo sob o epitélio oral e o plexo vascular lateral ao epitélio juncional. A
segunda é o plexo vascular do ligamento periodontal, do qual ramificações migram
em direção coronária, passam pela crista do osso alveolar e terminam na porção
supra-alveolar da gengiva. Na área do implante não existe ligamento periodontal e
como conseqüência também não há plexo vascular do ligamento periodontal.
Ainda de acordo com o autor a gengiva dos dentes e da mucosa dos implantes
tem muitas características em comum, mas diferem na composição do tecido
conjuntivo, no alinhamento dos feixes de fibras colágenas e na distribuição das
estruturas vasculares na porção apical do epitélio juncional.
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Liljemberg et al. (1996) avaliaram algumas características da mucosa
alveolar antes e depois da instalação dos implantes. Em nove pacientes edêntulos
parciais realizaram biopsia nos tecidos moles no momento da instalação dos
implantes e seis meses após eles estarem em função. Ambos apresentaram
tecido conjuntivo com disposição muito semelhante de colágeno, células,
estruturas vasculares bem como epitélio oral bem queratinizado. Observou-se que
a mucosa periimplantar apresentou um significante infiltrado de células
inflamatórias, em especial linfócitos T, determinando a imunocompetência pelos
organismos de defesa então estimulados. 0 tecido periimplantar apresenta menor
número e camada de células em relação ao dente, portanto apresenta-se mais
permeável.
Tarnow, Magner e Fletcher (1992) observaram que quando a distância
entre ponto de contato e crista óssea era de 5 mm ou menos a papila estava
presente em 100% dos casos, quando com 6mm o índice de preenchimento
baixou para 50% e quando a distância era maior ou igual â imm esse índice
baixava para 27%. Por essa razão os mesmos autores verificaram que quando do
tratamento com implantes esses devem ser colocados distantes 3mm entre si,
para dessa forma não ocorrer perda óssea e por conseqüente perda de papila.
Tarnow, Cho e Wallace (2000) observaram que quando a distancia entre
implantes é menor que três milimetros ocorre perda óssea entre eles

e

conseqüente aumento do ponto de contato. A violação do espaço biológico
também acarreta perda óssea bem como inflamação tecidual (DeWALL e
CASTELUCC I 1993).
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2.2 ESTÉTICA EM IMPLANTODONTIA ESTRUTURAS PERIIMPLANTARES
COMO PARTE DE UM SORRISO AGRADÁVEL:

Estética compreende harmonia de conjunto, devendo-se considerar os
dentes, tecidos gengivais e ósseos, ou seja, todo o sistema estomatognatico, para
que

o terço inferior da face apresente harmonia (FRANCISCONE

e

VASCONCELOS 1998).
Uma correta consulta inicial é fundamental para um diagnóstico e plano de
tratamento preciso, avaliando as reais possibilidades e auxiliando o paciente no
entendimento das limitações inerentes a técnica. Esse cuidado em relação
expectativa do paciente pode ser explicado por trabalhos como o de Jemt (1997)
que observou que após um ano apenas 58% das papilas avaliadas apresentavam
harmonia com areas adjacentes. 0 resultado do tratamento utilizando implantes
requer restaurações harmônicas, na presença de tecidos moles

e duros,

simulando a forma natural do sorriso (PHILLIPS e KOIS 1998). A busca por
harmonia entre as necessidades estética, funcional e higiênica é um assunto de
grande relevância na Odontologia moderna (GROISSMAN e HARAR I 2001).
Sullivan et al. (1994) afirmou que a papila interproximal é a ultima fronteira
para a obtenção da estética implantar e Touati (1995) relata que implantes
unitários em area estética podem ser um grande desafio. 0 implante. tecido
ósseo, tecido mole e a prótese devem ser avaliados no que tange as interrelações com os dentes adjacentes assim como o aspecto do tecido periimplantar.

No adequado planejamento deve-se levar em consideração alguns fatores:
a) Linha de sorriso: determinar se é alta, média ou baixa;
b) Possível remanejamento de dentes através de tratamento ortodôntico
prévio;
c) Posicionamento tridimensional do implante;
d) Arquitetura gengival para com isso apresentar harmonia, simetria

e

continuidade da forma do rebordo.
e) Suporte ósseo adequado para correta posição do implante;
f)

A restituição dos tecidos moles significa restituir papila dental, forma da
arcada, da margem gengival livre, de gengiva inserida.

Mesmo com todos os avanços tecnológicos na recriação de estruturas
anatômicas o planejamento continua fundamental já que nem todo tipo de erro na
fase inicial pode ser corrigido no momento da confecção da prótese.
procedimento cirúrgico deve ser adequadamente planejado, pois falhas em sua
execução mesmo na presença de tecidos moles e duros adequados pode
ocasionar prejuízo estético. Dentro desse planejamento determinou-se que o
implante deve ser colocado dois a três milimetros abaixo da junção cemento
esmalte

do

dente

adjacente

RUNGCHARASSAENG 2001).

no

sentido

ápico-coronal

(KAN

e
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Para REINOUARD e RANGERT (2001) a estética do sorriso pode apresentar
alguns fatores de risco que foram divididos em:
1) dentais: quanto mais quadrada a forma do dente melhor, pois mais fácil
é de se obter estética. Dentes com formato triangular apresentam prognóstico
desfavorável frente a dentes quadrados pelo maior necessidade de regeneração
papilar e posição do implante ter de ser mais precisa. Para Kois (2001) de maneira
geral os dentes possuem três formas: quadrada, ovóide e triangular. Na área
coronal essa forma influencia no volume e forma do tecido gengival, já na região
apical influencia a estrutura óssea.0 formato triangular do dente deve ser evitado
já que aumenta a área e o ponto de contato, facilitando o aparecimento de locais
com ausência de preenchimento papilar. Ainda de acordo com o autor como as
dimensões do implante geralmente não são as mesmas do dente, a má adaptação
do implante ao osso pode gerar suporte tecidual menor que o necessário,
ocasionando fracasso.
2) gengivais: pacientes com "linha de sorriso alta", com gengiva de pequena
espessura, com ausência de mucosa queratinizada são pacientes com maior
dificuldade de manipular tecido mole e obter estética agradável. Papilas longas e
finas nos dentes adjacentes á área de implante demonstram maior dificuldade na
obtenção de resultados satisfatórios, ao contrário dos casos de papila espessa e
curta, que apresenta prognóstico mais favorável.
3) ósseos: a presença de depressão óssea na área vestibular é uma
situação de prognóstico desfavorável em relação á estética. A reabsorção óssea
vertical derivada de trauma ou doença periodontal gera diferença entre o nível
ósseo da área dental e implantar. Com isso é possível que não se alcance o
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resultado desejado. Para Buser et al. (1992); Cochran (1997); Hermann et al.
(1997) a conexão entre implante e componentes protéticos apresenta "Gaps", e
esses geram imenso impacto sobre o contorno ósseo. Ainda segundo Hermann et
al. (1997) quando o "Gap" está localizado ao nível ósseo ou próximo ocorre perda
óssea de aproximadamente 2mm. A ausência desses "Gaps", e com isso de
defeitos ósseos, é a grande vantagem que o sistema cone Morse apresentaria,
evitando a "pirilização" ao redor dos implantes.
4) do paciente: é fundamental saber qual o grau de exigència estética do
paciente, bem como explicar a esse das limitações e dificuldades da técnica. É
necessária sua compreensão, principalmente no que tange à higiene rigorosa e
controle de placa. A restauração provisória deve estar estável e não comprometer
a capacidade de controle de placa do paciente. Placa não removida significa
presença permanente de inflamação, mesmo em grau menor,

o que pode

comprometer a estética.
Trabalhos como os de TARNOW (1986— "respostas teciduais da gengiva à
colocação de coroas posicionadas subgengivalmente", em 1992 "distância entre o
ponto de contato e a crista óssea", e ainda em 2000 — "distancia entre implanteimplante

e

a altura da crista interproximal"); GRUNDER et al. (1996-

"relacionamento dente

e implante-nível ósseo

do dente"); JEMT (1997

"regeneração papilar sem a manipulação clinica ou cirúrgica quando há crista
alveolar"), sedimentaram que a manutenção óssea ao redor dos implantes
osseointegrados representa estabilidade e prognóstico favorável da arquitetura
dos tecidos moles.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS DEFORMIDADES DO REBORDO ALVEOLAR:

SEIBERT (1983) classificou os defeitos do rebordo em três classes:
• Classe I: perda de tecido no sentido vestíbulo-lingual, com altura normal na
direção apico-coronal;
• Classes II: perda de tecido na direção apico-coronal, com espessura normal na
direção vestíbulo -lingual;
• Classe Ill: é a combinação de classe I e classe II, ou seja, perda tanto em altura
quanto espessura.

Em 1985 ALLEN e cols. Propuseram uma modificação da classificação proposta
por SEIBERT, para diferentes tipos de deformidade do rebordo:
Tipo A — Perdas de contorno de rebordo no sentido apico-coronal;
Tipo B — Perdas de contorno de rebordo no sentido vestíbulo -lingual;
Tipo C — Combinação dos tipos A e B;

Também avaliaram a profundidade do defeito em:
• Leve: menor que três milimetros;
• Moderada: entre três e seis milimetros;

• Severa: maior que seis mil imetros.
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DO REBORDO RESIDUAL:

Lekholm et al. (1997) propuseram classificação para o rebordo ósseo
residual utilizando forma

anatômica e qualidade óssea como critérios. A

classificação ficou em:

1- Em relação é qualidade óssea do osso remanescente:
• TIPO I: Osso cortical com pouco osso trabecular;
• TIPO II: Osso cortical envolvendo osso trabecular de alta densidade;
• TIPO Ill: Fina camada de osso cortical envolvendo osso medular de média
densidade;
• TIPO IV: Fina camada de osso cortical envolvendo osso esponjoso.

Fig 01: Classificação da qualidade óssea disponível (Lekholnn; Zarb, 1985)

2 - Quanto ã quantidade óssea (osso remanescente):
• A: Reabsorção pequena da crista residual;

• B: Reabsorção moderada da crista residual;
• C: Reabsorção avançada da crista residual com presença somente de osso
basal;

• D: Reabsorção inicial de osso basal;
• E: Reabsorção extrema de osso basal.
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2.5 PROCEDIMENTOS PARA MANEJO TECIDUAL PRÉVIO À INSTALAÇÃO
DOS IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS:

Todo e qualquer procedimento cirúrgico necessita dos conhecimentos do
cirurgião sobre a técnica realizada, dentre esses conhecimentos é fundamental
que todo processo de reparação seja compreendido adequadamente. Para Hupp
(1998) todo indivíduo que pretende executar uma cirurgia deve ter conhecimento
minucioso sobre o processo de reparação tecidual. E um aspecto importante em
todo procedimento cirúrgico é a reparação da ferida para a cicatrização. "Os atos
cirúrgicos são lesões teciduais induzidas por trauma e como cirurgiões poderemos
alterar de forma favorável ou não a quantidade e severidade das lesões, assim
como promover ou impedir a cicatrização das feridas. A adesão a princípios
cirúrgicos facilita uma ótima cicatrização da ferida, restitui a continuidade tecidual,
reduz o tamanho da cicatriz e restabelece a função".
Ainda segundo o autor o processo de reparo tecidual comumente chamado de
cicatrização dividi-se em três estágios básicos:
a) Estagio Inflamatório: dura de três a cinco dias;
b) Estagio Fibroblásticor dura de dois a três semanas;
c) Estagio de Remodelação ou Maturação da ferida: é o período em
que ocorre a contração da ferida com retorno de aproximadamente
85% da resistência do tecido quando sadio.
Cita ainda quatro importantes fatores que podem prejudicar a cicatrização dos
tecidos em pessoas saudáveis: 1)corpo estranho; 2)tecido necrótico; 3) tensão de
ferida; 4) isquemia.
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0 tecido cicatrizará de acordo com a superfície em contato com ele. Dessa
maneira o uso de prótese provisória auxilia na medida que a localização e forma
da superfície e dos contatos da prótese irá delimitar e dar arquitetura aos tecidos
moles, determinando onde, por exemplo, a "papila" criada irá se localizar. Após a
cirurgia todo e qualquer tipo de prótese provisória deve ser desgastado de 2-3mm
para assim fornecer espaço suficiente para que o tecido sofre o edema
característico do processo reparador. A ausência desse espaço acarreta pressão
na área podendo até mesmo ocasionar necrose tecidual.
Para Scarso, Barreto e Tunes (2001) epos extração dentária e colocação
de implante apenas o terço médio e apical tem condições para osseointegrar, pois
estão recobertas pelo tecido ósseo. Dessa maneira é imprescindível que esse
alvéolo esteja vedado ao meio externo para que o tecido mole não invagine na
interface implante-osso, favorecendo assim essa inter-relação. Esse vedamento é
decisivo na determinação de quatro fatores:
1- 0 volume vestibular (contorno) do processo alveolar;
2- A espessura e posição da gengiva ceratinizada;
3- 0 tamanho e forma da papila;
4- 0 nível da gengiva marginal.
Por fim, procedimentos de correção tardia são mais difíceis e só são efetivos
quando o implante está em posição ideal.
Dessa forma antes de executar o procedimento cirúrgico o cirurgião deve ter
planejado o tipo de enxertia, o local doador, o tamanho do enxerto necessário,
número e tempo dos procedimentos, prótese provisória planejada.
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2.5.1 TÉCNICAS PARA MANEJO DO TECIDO ÓSSEO:

2.5.1.1 Enxerto Ósseo:

A enxertia óssea apresenta-se necessária em casos de deficiência do
rebordo e conseqüente impedimento da instalação dos implantes dentários. Para
Palmer (1999) aspectos estéticos podem ser pequenos envolvendo a forma da
crista óssea, porém pode também envolver significantes discrepâncias ósseas
com necessidade de correção prévia à instalação dos implantes.
Vários materiais podem ser utilizados nesse procedimento, desde enxerto
autógeno (padrão ouro) até materiais sintéticos. Independente do tipo de material
enxertado o processo de reparação do enxerto depende da sua imobilização, de
sua qualidade, da vascularização da área receptora e da eficiência do mecanismo
de reparo. Dentre as vantagens do enxerto autógeno pode-se citar o fácil acesso
aos sítios doadores (intra-bucal na área de mento e retromolar; extra-bucal na
região de crista ilfaca e calota craniana), biocompatibilidade, não-imunogênico,
estéril, osteogênico, osteoindutor e osteocondutor, além de sua facilidade de
manipulação. Dentre as desvantagens destaca-se a morbidade prejudicando o
paciente em seu processo de recuperação.
Há também os materiais aloplásticos (ex: Hidroxiapatita, fosfato tricálcico) que são
de fácil uso, tanto sozinhos quanto combinados com osso autógeno, os
Aloenxertos, que são materiais de osso humano em forma desmineralizada
congelado seco (DFDB) ou congelado seco (FDB) e os Xenoenxertos, que são
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derivados de outras espécies animais (Ex: Osso bovino).

De acordo com

Mellonig o enxerto ósseo pode ser:

(

Livre

cortical

coágulo ósseo
Mistura óssea
medular

Autoenxerto

neoformação

pediculado

Vital

Aloenxerto p

criopreservado

Oriundo do Tecido ósseo

Desm. Cong. seco
Não Vital

> aloenxerto

Cong. seco
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Dentina
orgânico

cemento
colageno
coral

Não proveniente do tecido ósseo

inorgânico

gesso
fosfato de cálcio
cerâmicas
polímeros

Fig 02: Area doadora ramo.

Fig 03: enxerto bloco autógeno.
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Fig 04:

Area doadora mento.

Fig 05: Osso autógeno triturado.

2.5.1.2. Regeneração Tecidual Guiada:

A regeneração tecidual guiada é hoje a técnica mais utilizada para tratar
defeitos localizados de crista óssea. Seu mecanismo se dá através de uso de
membrana, reabsorvivel ou não, que permite a criação de espaço vazio

e

migração de células osteoprogenitoras que preenchem a área, o que seria inviável
sem a membrana, pois as células epiteliais migram com maior rapidez que as
células ósseas e formam epitélio juncional longo, o que pode ser comprovado por
Weber et al. (1997) que verificaram que quando sem membrana a área a ser
regenerada apresentava tecido mole dentro dos defeitos ósseos.

De maneira geral há três tipos de membrana para Regeneração Tecidual Guiada:
1- PTFE (politetrafluoretileno) comercialmente conhecida como GoreTex, WL
Gore, Flagstaff, AZ);
2-

Lâmina de osso;

3- Colágeno.

Biblioteca Universitária
UFSC
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Dentre essas a PTFE apresenta maior uso na clinica diária.
No caso de utilização das membranas não reabsorviveis tem-se mais uma etapa
cirúrgica que é a sua remoção. Independente do tipo de membrana utilizada esta
deve apresentar as seguintes propriedades.
a) "Vedarem" a área para impedir migração de células indesejáveis;
b) Manter o espaço abaixo da membrana;
c) Permitir maior estabilidade da ferida;
d) Proteger o coágulo inicial e posterior tecido de granulação.

A membrana deve se ajustar perfeitamente ao osso e ser mantida em
posição na sutura. A exposição de membrana é um complicador da técnica e
pode gerar insucesso. Mellonig e Nevins (1995) alertaram que a exposição da
membrana de PTFE (politetrafluoretileno) pode comprometer os resultados devido
sua porosidade. Segundo Penarrocha, Uribe e Balaguer (2004) o inconveniente
da técnica é o alto risco de exposição e infecção da membrana. Exposição
precoce das membranas tem efeito prejudicial na regeneração óssea ao redor dos
implantes (NEMKOVESKY et al. 2002).
Estudo multicentro de Becker et al. (1994) avaliaram a RGT junto a
implantes imediatos e verificaram que a taxa de sucesso foi de 93,9%, sendo que
os insucessos seriam explicados pela ausência de estabilidade e exposição da
membrana.
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2.5.1.3. Fatores de Crescimento:

Os fatores de crescimento ou moduladores da atividade celular são sinais
moleculares (proteínas extracelulares) que estimulam ou inibem a divisão,
diferenciação e migração celular e a expressão gênica. Estão divididos em várias
famílias tendo como exemplo as BMPs (proteínas ósseas morfogenéticas)
(MAGINI e PONTUAL 2004). Seriam vários polipeptideos que agrupados formam
mediadores biológicos capazes de regular eventos celulares importantes no
reparo dos tecidos e proliferação de celular (diferenciação, quimiotaxia e formação
de matriz). Agem de maneira importante no reparo dos enxertos ósseos, nas
células osteoprogenitoras diferenciando e auxiliando-as, bem como nas células
presentes na área que irá receber o enxerto. São produzidos por células como
plaquetas, fibroblastos, osteoblastos dentre outras células de natureza
mesenquimal.
Como muitos desses fatores de crescimento são solúveis necessitam de
carreador para sua implantação, o que vem sendo estudado pelo campo da
engenharia tecidual, através de materiais sintéticos como cerâmicas, vidros,
polimeros.
Dentre as vantagens os fatores de crescimento apresentam redução do
tempo necessário para formação de novo osso, assim como aumento do
trabeculado obtido no reparo.
Na obtenção desses fatores de crescimento a técnica mais aceita é através
do plasma rico em plaquetas autógeno. De maneira simplificada o processo de
obtenção ocorre da seguinte forma: sangue é colhido em tubos de vácuo e
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centrifugado. Após esse material centrifugado sobre separação e adição de outros
processos gerando PRP (plasma rico em plaquetas) e gel de plaquetas.

Fig 06: Tubo de ensaio com o PPP (plasma pobre em plaquetas) na coloração amarela e o PRP
(plasma rico em plaquetas) com coloração avermelhada.

2.5.1.4. Exodontia Atraurnatica:

0 objetivo de realizar a exodontia atraurnática do elemento dental é
preservar as estruturas periodontais existentes. Através da remoção cuidadosa do
dente com instrumentos delicados como o periótomo consegue-se manter tanto
tecido duro como mole. A manutenção dessas estruturas viabiliza sobremaneira o
tratamento quando confrontado com casos em que se teve prejuízo dessas. A
manutenção de tecido óssea torna mais passível a colocação do implante em
posição favorável, a regeneração óssea guiada bem como a enxertia óssea. É
sabido que quando se tem crista óssea ao lado da área de defeito ósseo a
possibilidade de ganhar osso com enxertia até a altura de crista é maior do que
em casos onde essa crista está ausente. Além disso, a manutenção óssea
também favorece a ancoragem implantar no tecido residual. Junto com essa
estrutura óssea mantida também se mantém tecido mole, pois como já descrito
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antes nesse trabalho, o tecido mole depende sobremaneira da estrutura óssea
abaixo dele. Assim, fatores estéticos, funcionais ficam favorecidos com cuidados
na hora da extração do elemento dental.

2 5 1 5. Extração dental por Tracionamento Mediato Lento:

É

uma técnica de fácil execução

e

tempo relativamente curto

(aproximadamente dois a três meses) quando comparada a outras técnicas como
a regeneração tecidual guiada. Apresenta como característica a capacidade de
ganho de tecido mole e duro sem necessidade de qualquer tipo de cirurgia. Para
Salama e Salama (1993) a extrusão ortod6ntica lenta também é uma opção viável
de tratamento já que traz junto todo aparato tecidual, resultando em manutenção
das estruturas ao redor do dente.
Mantzikos e Shamus (1999) relatam alteração clinica na arquitetura dos
tecidos mole e duro durante o movimento de erupção dental de dente abalado
periodontalmente, seguido de colocação de implante.
Magini (1995) afirma que "o tracionamento mediato lento com força de
pequena magnitude visa o movimento coronal dos periodontos de proteção e
sustentação, para eliminação de bolsas periodontais, recobrimento de recessões e
extração de dentes...
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2.5.2. TÉCNICAS PARA MANIPULAÇÃO DO TECIDO MOLE:

2.5.2.1. Enxerto de Tecido Conjuntivo:

De acordo com Harris (1997) o enxerto de tecido conjuntivo representa um
importante papel nas cirurgias reconstrutivas periodontais. Tem como objetivo o
aumento do volume de tecido mole, principalmente na área cervical, tendo como
vantagem baixa morbidade do sitio doador, alto índice de sucesso clinico e
manutenção da coloração natural da área. Langer e Calagna 1980 descreveram a
técnica, através de um retalho de espessura parcial na área receptora com a
colocação do conjuntivo, sendo esse recoberto pelo retalho e suturado. Abrams
(1980) relata técnica de rotação do pediculo para melhorar a estética na interface
gengiva-dente. Em ambas as técnicas descritas aqui a área doadora cicatriza por
segunda intenção. Sharf e tarnow (1992) propuseram uma variação na técnica
onde o conjuntivo é removido com uma lâmina de bisturi afiada e a área doadora
tem mantido o epitélio, dessa maneira cicatriza por primeira intenção e reduz a
morbidade para o paciente.

Fig 07: Enxerto conjuntivo removido
área palato.

Fig 08: Enxerto conjuntivo colocado na
vestibular para ganho de espessura.
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Fig 09: Enxerto conjuntivo suturado em posição.

2.5.2.2. Enxerto Gengival Livre:

Este tipo de enxerto é realizado quando se quer ganhar gengiva
queratinizada, sendo o método mais popular para aumento de queratinizada ao
redor de defeitos mucogengivais (HAERI e SERIO, 1999). Na obtenção do enxerto
de gengiva livre deve-se buscar remover a menor quantidade possível de
conjuntivo, sendo que o enxerto irá ser nutrido pelo tecido conjuntivo da área
receptora. De maneira geral a área doadora para esse enxerto, assim como para o
enxerto de conjuntivo é a região de abóbada palatina, área de pré-molares e
molares, entre a gengiva marginal e a linha da rafe mediana, já que muitas vezes
se necessita de quantidade considerável de enxerto e essa área é a única
passível de se obter esse volume.

2.5.2.3.

Enxertos de materiais

Alodérmicos

(Matriz dérmica

Acelular

-

Alloderm0) .

Foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o desconforto da obtenção de
um tecido doador do próprio paciente para enxertos gengivais. É obtido através do
processo de liofilização da pele humana, onde toda a camada superficial
epidérmica, a membrana basal e todos os elementos celulares dérmicos são
removidos, produzindo uma matriz adérmica acelular, com estrutura intacta
composta principalmente de colageno tipo I e um pouco de elastina (Alloderme).
Para Silverstein e Callan (1997) essa estrutura que é mantida intacta
durante sua fabricação, chamada matriz, tem papel importante, pois seu colageno
permite a re-colonização celular e substituição pelos tecidos da area receptora do
enxerto (revascularização, migração de fibroblastos). Ainda segundo os autores a
utilização de Alloderm tem como vantagem o aumento dos tecidos moles, uma
melhor combinação do contorno e cor, eliminação de cirurgias múltiplas devido
disponibilidade imediata, espessura uniforme do material, diminuição da
morbidade do paciente, diminuição do tempo cirúrgico, menor dor pós-operatória,
não causa resposta imunológica ou inflamatória,

é adaptável, suturável,

reidratação rápida em 10 minutos, menor custo.
A vascularização tem papel importante, pois quando na ausência desse
plexo vascular ocorre remodelação do colageno por caminhos diferentes do
padrão dado pelo plexo,
prejudicada.

e com isso a disposição do novo tecido ficará
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É obtida de bancos de tecido humano, com rigoroso controle por parte dos
bancos e dos órgãos fiscalizadores, e passa por vários procedimentos de preparo
até sua forma final.
Callan (1999) relata a necessidade de cuidados pós-operatórios com a
dieta, higiene, bem como a necessidade de manter esse enxerto imóvel durante o
período em que se completa sua vascularização (mínimo de 10 a 14 dias epos).
Duas a três semanas após a área enxertada parecerá totalmente integrada.

2.5.2.4. Sepultamento Radicular:

Nos casos em que o planejamento é de extração dental e posterior
colocação de implante pode-se manter a raiz no alvéolo por determinado período.
Essa raiz acarreta irritação no tecido mole com sua conseqüente proliferação.
Vantagens:
1) Facilidade de aceitação.
2) Simplicidade.
3) Ganho de mucosa com possibilidade de poder corrigir deformidades no
tecido mole.
Desvantagens:
1) Possibilidade de complicação infecciosa ou dor quando

o dente a ser

sepultado tem vitalidade.
2)

Ganho limitado de mucosa ao redor do resto radicular e posteriormente do
implante.
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A técnica consiste em confeccionar prótese provisória, anestesiar ,
desgastar o dente até o nível de crista óssea ou abaixo e instalar a prótese
provisória. Após aguardar de duas a três semanas de cicatrização faz-se incisão
horizontal no bordo palatino do rebordo e incisões relaxantes para a vestibular se
houver necessidade. Com descolamento cuidadoso realiza-se a extração
atraurnática do resto radicular e instalação do implante.

2.5.2.5. Prótese Provisória:

0 pleno sucesso do tratamento é alcançado quando requisitos estéticos,
biológicos e funcionais são obtidos. Para Garber e Belser (1995) esse sucesso
passa pela preparação adequada dos tecidos moles, o que pode ser alcançado
através de próteses que mantenham e delimitem a arquitetura gengival existente.
Outra característica inerente á prótese provisória é a capacidade de
mascarar defeitos de rebordo, estéticos, através da utilização de cores que imitem
a coloração natural das estruturas bucais. Quando realizada antes da cirurgia tem
papel adicional ao permitir a visualização da possível forma final da prótese, a
inclinação, perfil de emergência, oclusão (SEIBERT 1999).
Para Tripodakis e Constantinides (1990) o principal fator a ser avaliado na
manutenção e condicionamento gengival é o controle de placa severo, através de
um paciente controlado e corretamente motivado, já que corn placa se tem
inflamação e com isso a perda do controle do tecido mole. Assim, a prótese deve
ser convexa para facilitar a higiene, não reter placa e apresentar forma que
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permita a manutenção do tecido mole existente, dando assim estabilidade ao
tratamento.
Dessa maneira é necessário buscar dentre os formatos possíveis qual
aquele que irá se adequar melhor as necessidades do caso, embora haja
controvérsia sobre a melhor forma do pôntico (MANARY 1983) Sendo assim
descreve-se algumas formas de pôrtico relatadas na literatura:
a) Cônico:
Usado principalmente como pôntico imediato para manter a forma da crista
alveolar após exodontia (SPEAR 1999).

b) Higiênico:
Maior utilização em area de difícil higienização como posterior de mandíbula. Não
entra em contato com a mucosa facilitando a higiene da area.

c) sela:
Não deve ser utilizado por causa da grande area em contato com a mucosa
alveolar, o que dificulta a remoção da placa aderida. Em analises clinicas verificouse alteração tecidual e inflamação severa, incluindo ulceração que estavam
associadas com 85% dos pônticos em sela (CAVAZOS 1968).

d) sobreposto a crista:
Contra-indicada, pois a diminuição da area de contato não ausenta a presença de
placa bacteriana, por causa do contato remanescente (Consenso da ADA 1975).
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e) sobreposto 6 crista modificado:
Embora a pequena área de contato permita higiene adequada e prevenção da
inflamação tecidual, o contorno da crista alveolar pode acarretar mudanças em
seu formato e com isso perda da estética, função e fonética (TRIPODAKIS &
CONSTANTINIDE 1990). Principalmente em defeitos verticais seu uso pode ser
prejudicado, pois algumas vezes é necessário seu "alongamento" para compensar
esse defeito vertical, bem como a ausência de papila ao seu redor pode acarretar
fuga de saliva e impacção de alimentar (STUDER; NAEF & SCHARER 1997).

f) pôntico oval:
É o pôntico de eleição, tendo como característica a realização de leve pressão
sobre os tecidos moles com acréscimos de material resinoso de no máximo um
milímetro por compressão, sendo que a isquemia proveniente desse acréscimo
deve desaparecer 5 minutos após seu inicio (GLAUSER; TH1EVENT & SCHARER
1998).

Independente do tipo de prótese uitlizada Spear (1999) afirma que a
prótese provisória deve ser reembasada várias vezes ao longo do tratamento, até
a obtenção de conformação adequada.
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3. DISCUSSÃO:

A manipulação tecidual prévia a instalação de implantes dentários tem
papel importante no pleno sucesso do tratamento, tanto no quesito funcional
quanto estético. 0 primeiro passo para o sucesso do tratamento estético com
próteses implanto suportadas é o planejamento e seleção adequada do paciente
(CHEF e DONOVAN 1998). Discutir com o paciente sobre as necessidades e
saber o que o paciente espera do tratamento também é fundamental para o pleno
sucesso do caso (ORINGER e IACONO 1999). Observou-se que as estruturas
periodontais e periimplantares apresentam características em comum, como a
presença da distância biológica também na area de implante e contato epitélio
implante semelhante a dentição natural. A presença da mucosa ceratinizada é
imprescindível para contribuir com o pleno sucesso do tratamento com implantes
dentários (PHILLIPS e KOIS 1998). A mucosa segue a mesma anatomia do osso
subjacente (KOIS 2001).
0 aspecto estético ganhou força com o passar do tempo e hoje é
imprescindível em qualquer tratamento com implantes dentários. Restaurações
harmônicas, na presença de tecidos moles e duros, simulando a forma natural do
sorriso, com equilíbrio entre as necessidades estética, funcional e higiênica é um
assunto de grande relevância, e faz necessário explicar e control& as limitações e
expectativas do paciente frente ao possível resultado da reabilitação.
Assim, após

o

entendimento dos anseios do paciente

e

de sua

conscientização sobre as reais possibilidades de tratamentos passa-se para a
avaliação do rebordo ósseo e do tecido mole.
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0 rebordo ósseo é fundamental, pois somente estrutura adequada propicia
estabilidade ao implante e com isso chance de sucesso. Alguns parâmetros de
espessura e altura óssea devem ser observados e avaliados na fase de
planejamento protético (essa etapa deve ser sempre executada anterior à cirurgia,
no chamado planejamento reverso). Caso não haja altura e/ou espessura
procedimentos devem ser utilizados para restabelecer esse contorno ósseo
adequado. Enxertia óssea, regeneração tecidual guiada, fatores de crescimento,
exodontia atraumática e extração dental por tracionamento mediato lento (Salama
e Salama 1993) podem ser realizados, juntos ou separadamente, no ganho de
tecido ósseo.
Além do tecido ósseo o tecido mole também deve ser criteriosamente
avaliado durante o planejamento reverso. Caso se constate deficiências em seu
volume, disposição, pode-se realizar técnicas que manipulem esse tecido
objetivando resultado positivo (ROSENQUIST 1997). Dentre as técnicas
realizadas com esse fim pode-se citar o enxerto de tecido conjuntivo, enxerto
gengival livre, enxerto de matriz dérmica acelular, sepultamento radicular e
utilização de prótese provisória.
Com a observação criteriosa, exames minuciosos

e adequado

planejamento essas técnicas podem ser utilizadas antes da colocação dos
implantes, permitindo sobremaneira um tratamento com boa previsibilidade, tanto
funcional quanto estética.
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4. CONCLUSÃO:

Esta monografia apresentou uma revisão de literatura soore manipulação

tecidual prévia à instalação de implantes dentários, além de conceitos básicos
sobre periodonto e periimplante, estética em implantodontia. Revisou-se algumas
técnicas para manejo dos tecidos mole e duro e relacionou essas com os
requisitos estético e funcional, tão exigido no atual momento da Odontologia.
Pode-se concluir com essa revisão de literatura que:
• Para a instalação do implante osseointegrado é necessário estrutura óssea
suficiente para permitir a estabilidade do mesmo.
• Qualquer tipo de manobra compressiva sobre o rebordo deve ser evitada.
• A existência do tecido mole está diretamente ligada à presença ou ausência de
suporte ósseo.
• A relação implante-tecido mole assemelha-se muito à relação dente-tecido mole.
com a presença de distância biológica em ambos e semelhança muito grande no
contato epitélio-implante/ dente.
• A exigência estética é cada vez maior e exige do profissional postura critica
seleção e planejamento criterioso do caso.
• Antes de executar o procedimento cirúrgico o cirurgião deve ter planejado o tipo
de enxertia, o local doador, o tamanho do enxerto necessário, número e tempo
dos procedimentos, prótese provisória.
•

A enxertia de tecido ósseo,

mole, cirurgias

plásticas periodontais são

procedimentos realizado com o intuito de restabelecer conformação adequada aos
tecidos, porém não são procedimentos totalmente previsíveis.
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• Extração dental através de tracionamento mediato lento, sepultamento radicular
• manejo de prótese provisória

também são opções viáveis de tratamento,

concomitante ou não aos enxertos.
• Dentre os materiais que podem ser utilizados no enxerto ósseo o osso autogeno

é a melhor escolha (padrão ouro), pois é biocompativel, não-imunogenico, estéril,
osteogenico, osteoindutor e osteocondutor, além de fácil de manipular.
• A regeneração Tecidual Guiada é um procedimento muito utillzado para tratar
defeitos localizados de crista óssea, através da utilização de membrana, que não
deve expor ao meio bucal, sob pena de contaminação e insucesso.
• Os fatores de crescimento são moduladores da atividade celular que ainda estão
em estudo para se conseguir um veiculo capaz de permitir sua implantação.
Dentre os fatores de crescimento o mais utilizado hoje são as I3MPs (proteínas

ósseas morfogenéticas).
• 0 procedimento de exodontia atraumática permite a manutenção da tábua
óssea existente, facilitando dessa maneira os procedimentos de enxerto,
regeneração, ancoragem implantar, bem como mantém consigo tecido mole
residual favorecendo sua manipulação.

• Extração dental por tracionamento mediato lento apresenta como vantagem o
período relativamente curto de tratamento (2 a 3 meses) e capacidade de ganho
de tecido duro e mole.
• Quando há necessidade de ganhar volume de tecido mole a técnica de enxerto
de tecido conjuntivo é a opção de escolha, tendo como característica pequena

morbidade da área doadora.
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• A mucosa queratinizada tem papel importante na terapia com implantes pelo

selamento que propicia na interface implante-mucosa, e para sua obtenção podese utilizar a técnica de enxerto gengival livre.

• 0 enxerto de material alodérmico (Ex: Alloderma) é utilizado quando se
necessita realizar enxertia de tecidos moles e se quer reduzir o desconforto
causado no paciente pela obtenção do enxerto.
• Em área com indicações de exodontia e também aumento de tecido mole podese realizar a técnica de sepultamento radicular, para com isso gerar irritação e
ganho de tecido mole, e após esse ganho se procede extração cuidadosa do resto

radicular.
• A manipulação do tecido mole através do uso de prótese provisória vem
apresentado bons resultados. Além da manipulação dos tecidos essa prótese
também permite a visualização da possível forma final da prótese,

avaliar

aspectos fonéticos, oclusais. Embora haja vários tipos descritos na literatura de
maneira geral deve optar pelo formato oval, e conscientizar o paciente que para o
pleno sucesso dessa terapia o controlo adequado de placa é fundamental.
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