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RESUMO

A colocação de implantes unitários osseointegrados em áreas
estéticas tornou-se uma modalidade de tratamento importante na implantodontia.
A crescente utilização de implantes osseointegrados em pacientes parcialmente
edêntulos aumentou significativamente os níveis de exigência, por parte dos
profissionais e pacientes, relacionado aos resultados obtidos em regiões de
envolvimento estético. A presença constante de defeitos ósseos no rebordo
alveolar, poderá dificultar o posicionamento ideal do implante osseointegrado do
ponto de vista protético, A integração ideal entre tecidos duros/tecidos moles,
previamente visualizados através de um correto diagnóstico do quadro clínico
apresenta a indicação perfeita da técnica cirúrgica necessária para resolução do
caso. Essa terapêutica envolve a combinação entre as fases cirúrgica e protética.
Dentro do planejamento prévio ao procedimento cirúrgico é importante determinar
a posição da restauração final para que se faça um trabalho no sentido contrário,
ou seja, o planejamento reverso, determinando a posição do implante através da
forma final da prótese. Portanto, torna-se indispensável a confecção de um guia
que tenha como finalidade direcionar adequadamente as perfurações durante o
ato cirúrgico.
A colocação de uma restauração temporária pode promover um
resultado etético mais favorável, seguindo os princípios básicos de prótese sobre
implantes mediante cicatrização e maturação dos tecidos moles guiadas pela
restauração provisória tem-se o favorecimento da formação de papilas e da
manutenção da arquitetura gengival e óssea favorecendo a formação de um perfil
de emergência adequado.
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ABSTRACT

The placement of osseointegrated unitary implants in aesthetic areas
became a modality of important treatment in the implantodontic. The growing use
of osseointegrated implants in partially toothless patients significantly increased
the demand levels, concerning the professionals and patient, related to the results
obtained in areas of aesthetic involvement. The constant presence of bone
defects in the alveolar edge can hinder the ideal positioning of the osseointegrad
implant in the prosthetic point of view. The ideal integration between soft tissues
and hard tissues, previously visualized through a correct diagnosis of the clinical
state, presents the perfect indication of the necessary surgical technique for the
resolution of the case. That therapeutics involves the combination of the surgical
and prosthetic phases. Concerning the previous planning to the surgical
procedure, it is important to determine the position of the final restoration, in order
to do it in the contrary direction, that is, the reverse planning, determining the
position of the implant through the final form of the prosthesis. Therefore, it is
indispensable the making of a guide in order to properly address the perfurations
during the surgical action.
The placing of a temporary restoration can promote a more favorable
aesthetic result, according to the basic principles of prosthesis on implants by
cicatrization and maturation of the soft tissues guided by the temporary
restoration. Thus, we favor the papilas formation and the maintenance of the
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gengival and bone architecture, favoring the formation of an appropriate
emergency profile.
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1. INTRODUÇÃO

A instalação de implantes osseointegrados em áreas estéticas tornouse uma modalidade de tratamento importante na implantodontia. A crescente
utilização de implantes osseointegrados em pacientes parcialmente edêntulos
aumentou significativamente os níveis de exigência, por parte dos profissionais e
pacientes, relacionado aos resultados obtidos em regiões de envolvimento
estético. A presença constante de defeitos ósseos no rebordo alveolar, poderá
dificultar o posicionamento ideal do implante osseointegrado do ponto de vista
protético, Acarretando prejuízos diretos à obtenção de um resultado final
harmônico para o tratamento.
Saadoum et al, (1994) descreveram que a restauração unitária sobre
implante osseointegrável é eficaz para a reposição de dentes ausentes.
Garber & Belser, (1995) relacionaram o procedimento de restauração
de dentes anteriores, particularmente incisivos superiores, como um desafio para
as reabilitações orais. Para ser considerado com sucesso, uma restauração
implanto-suportada, deve atingir um balanço harmônico entre aspectos
funcionais, estéticos e biológicos. Este conceito resultou no desenvolvimento de
um protocolo em que os implantes são posicionados de acordo com os requisitos
ditados pela fase restauradora e não mais pela condição óssea disponível na
área.
Salama et al., (1997) analisaram, os componentes visando um perfil
estético. Estes componentes são: tecido ósseo, tecido gengival e restauração
protética em relação harmônica com a dentição adjacente. A interdependência
destes três requisitos e a sistemática necessidade de reconstrução de
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deficiências da tríade não podem ser subestimadas se resultados estéticos
almejam ser atingidos com consistência.
Cordaro et al., (2002) relacionaram na abordagem simultânea, a
correção do defeito ósseo realizado concomitantemente à colocação do implante.
Na abordagem em estágios, o defeito ósseo é corrigido em um primeiro
procedimento cirúrgico e a implantação é realizada em um segundo procedimento
cirúrgico.
Anson, (2002) observou o aumento de tecidos duros e moles do
rebordo alveolar, realizados para uma futura implantação ou concomitantemente
com a colocação do implante, são descritos na literatura com sucesso para áreas
estéticas. Esses procedimentos ainda estão evoluindo. No entanto, sempre que
pudermos evitar ou minimizar o colapso do rebordo alveolar durante a exodontia
do elemento dentário, melhores e mais previsíveis serão os resultados, com um
menor número de procedimentos cirúrgicos.
Kan et al., (2005) direcionaram a estética como fator dominante no
direcionamento e desenvolvimento da implantodontia desde a década passada. A
estética em implantodontia não envolve somente a anatomia do dente a ser
substituído, como acrescente uma aparência saudável e harmônica do tecido
periimplantar. Estudos têm sido conduzidos para identificar e minimizar as
alterações teciduais incluindo perda da papila interdental, recessão tecidual
vestibular, defeitos do rebordo e perda de tecido ceratinizado.
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2. OBJETIVOS
O objetivo desta revisão da literatura é observar os critérios essenciais
quanto ao planejamento multifuncional dos casos, a utilização do guia cirúrgico,
na manipulação dos peri-implantares e na utilização de provisórios, para se obter
restaurações protéticas implanto suportadas unitárias anteriores em condições
estéticas satisfatórias.
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3 – REVISÃO DE LITERATURA.

3.1 - História da Implantodontia
Ringe t al., (1995) a perda dentária é uma ocorrência traumática e sem
dúvida presente na história humana. Há milênios, os humanos tentam repor a
dentição perdida.
Sullivan et al., (2001) um exemplo disso são os Etruscans que há
2.500 anos atrás criaram uma ponte dentária formada por osso de boi.
Arqueologistas possuem evidências de que ocupantes da atual Honduras, há
1.000 anos atrás, desenvolveram uma maneira de usar pedras em forma de
dente como implantes dentários.

Figura 1. Mandíbula encontrada por arqueologistas datando de 2500
anos atrás. Observe os dentes implantados, na região de incisivos, feito de osso
(www.dentalinsurance.co.uk/implants/implant_types.htm).
Em 1809, Maggiolo fabricou um implante de ouro que era instalado em
alvéolo fresco, como uma forma de moldar o osso, para posteriormente inserir um
dente após o período de cicatrização. Em 1887, um médico chamado Harris
tentou realizar o mesmo procedimento com um pilar de platina ao invés de ouro.
Em 1886, Edmunds foi o primeiro a implantar um disco de platina no osso
mandibular e fixar uma coroa de porcelana posteriormente, demonstrando esta
experiência na Primeira Sociedade Odontológica de Nova York. Após esta fase
inicial, vários experimentos utilizaram ligas diferentes de metal e tipos de
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porcelana, para implantação em osso, objetivando a substituição de dentes. A
história moderna dos implantes dentários se iniciou há cerca de 40 anos. Gustav
Dahl, em 1942, criou um tipo de implante denominado subperiosteal, que foi
posteriormente perfeiçoado por Goldberg, Lew e Berma. Este implante consistia
de uma estrutura em forma de rede, justaposta ao periósteo. No entanto, este tipo
de implante provou ter um baixo índice de sucesso, além de causar dano quando
removido. Na América, Leonard Lincow em 1962, revolucionou a implantodontia
com os implantes laminados, que eram colocados no osso, inserindo a haste do
implante à lâmina com um pôntico fixado na lateral da haste (Figura 1) (Ring,
1995).
Branemark et al., (1969) estudos experimentais utilizando cães, nos
quais os elementos dentários foram removidos e implantes de 4 mm de diâmetro
por 10 mm de comprimento foram inseridos, deixando-os cicatrizar sem carga
durante 3 a 4 meses. Posteriormente, foram reabilitados com prótese e
acompanhados por 5 anos quando então foram submetidos à análise
radiográficas e histológicas. Possibilitaram entender os princípios biológicos da
osseointegração.
Branemark & Albrekson (1977) publicaram pesquisa sobre a utilização
de implantes de titânio com projeto de parafuso em artigos científicos que
viabilizaram seu uso através de estudos micro e macroscópicos em animais e
humanos, assim como avaliação longitudinal de até 15 anos em centros
especializados onde sistemas foram submetidos à função. Logo, no seu modo de
ver e avaliar qualquer sistema de implante deveria: Apresentar amostras
consecutivas de pacientes acompanhada continuamente, período de observação
longo o suficiente, método de avaliação que não seja modificado com o passar
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dos anos e que possa ser reproduzido por outro profissional após, adequado
treinamento. Este estudo permitiu à odontologia um avanço científico sem igual,
modificando a forma de pesquisar e questionar formas seguras de tratamento e
proteção, de biocompatibilidade dos materiais e de respostas orgânicas que
seriam motivo de verificações e questionamentos.
Albrektsson

(1985)

definiu

como

osteointegração

elementos

implantados em tecidos vivos que, submetidos à carga, apresentavam–se firmes
sem dor e vistos sob a luz da microscopia ótica não apresentavam solução de
continuidade entre o osso vivo e a superfície dos implantes
Branemark (1985) publicou e definiu como osteointegração como
sendo “uma conexão estrutural e funcional direta entre o tecido vivo e ordenado e
a superfície de um implante submetido à carga funcional”.
Johansson & Albrektsson (1987) avaliaram em coelho que fatores
poderiam interagir no processo de reparação osteogênica normal do ciclo celular
desde o momento da instalação dos implantes até a posterior formação do osso,
parecendo que formadores rápidos ósseos têm seu ciclo completo em três meses
e que formadores lentos precisam de mais tempo.
Weiss et al., (1987) publicaram avaliação sobre fatores que interferem
no processo de cicatrização ao redor dos implantes, para que haja osteoformação
e não fibrosseointegração. Nessa avaliação o repouso sem carga dos implantes
por um período entre 90 a 180 dias era o mais indicado, sendo que a técnica
cirúrgica em dois tempos evitaria a micro movimentação, permitindo a migração
das células sobre a superfície dos implantes e a seqüência de eventos que
ocorrem pós-inserção dos implantes e formação do calo ósseo e regeneração.
Para que a osteointegração seja obtida e mantida o autor a necessidade de
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observar alguns procedimentos: que haja quantidade e qualidade óssea para a
inserção dos implantes, formas dos implantes sejam avaliadas sob o aspecto
macro e microscópico qualidade dos tecidos ao redor dos implantes, qualidade e
controle dos materiais de implante protético. protocolo cirúrgico protético o mais
metódico e metodológico possível, com cuidadoso planejamento protético,
limpeza e técnicas sem trauma.
Zarb et al., (1987) publicaram revisão sobre metodologia e
preservação dos implantes osteointegrados, finalizando que o planejamento e
distribuição dos implantes, que serviram de apoio da prótese definitivas e
provisórias, interferem no sucesso desses mesmos implantes.
Smith & Zarb, (1989) publicaram critério de sucesso que implantes que
apresentassem mobilidade e que estavam condenados, pois indicariam a
presença de fibrosseointegração ao seu redor. Essa mobilidade conduziria, em
médio prazo, a um processo de dor, quando da percussão e pressão.
Albrektsson & Lekholm (1989) publicaram que, ao nível de
microscopia ótica, a osteointegração representa o contato direto entre o osso e a
superfície do implante, sem nenhuma camada de tecido mole entre as superfícies
Adell et al. (1990) publicaram, em estudo longitudinal de 15 anos de
acompanhamento de 700 pacientes com 4683 implantes colocados que para que
isto ocorra seriam necessários os seguintes requisitos: Condições de completa
esterilização do ambiente cirúrgico, de seus mecanismos de inserção , assim
como dos implantes, protocolo cirúrgico para colocação dos implantes e prótese,
cirurgias em dois tempos, implante e pilar protético, devem ser feitos com controle
de qualidade rígido, devidamente padronizados com sua superfície limpa e estéril
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sem resíduos de fabricação e avaliação anamnese e preparo do paciente
corretamente.
Albrektsson & Zarb (1993), ao averiguar a relação entre a superfície
dos implantes e o osso ao nível ultra-estrutural pela microscopia eletrônica,
observaram a existência de uma interface de 20 a 40 nanômetros de distância
que é preenchida por uma camada de proteoglicanos. Sobre esta camada,
encontrava-se uma outra camada de filamentos colágenos organizados e uma
terceira camada de aproximadamente 100 nanômetros da superfície do titânio de
filamentos colágenos organizados. Considerou-se que a osteointegração é um
processo no qual a fixação de um material aloplástico imóvel sem dor, permanece
firme no osso após sua conexão com a prótese e incidência de carga.

3.2 - Planejamento Multifuncional
A reabsorção ósseo nos rebordos alveolares gera um grande
problema na recuperação estético-funcional em pacientes com ausências
dentárias. A Odontologia atual visa a devolução do elemento dentário perdido, o
restabelecimento estético, funcional e fonético. A integração ideal entre tecidos
duros/tecidos moles, previamente visualizados através de um correto diagnóstico
do quadro clínico apresenta a indicação perfeita da técnica cirúrgica necessária
para resolução do caso.
Adell et al., (1990) afirmaram que, o sucesso da técnica está
relacionado com a posição e inclinação correta do implante. De acordo com os
autores, um implante com diâmetro de 4,1 mm requer um espaço mesiodistal de,
no mínimo, 7 mm entre os dentes adjacentes. A posição mesio distal depende da
largura da coroa, da largura da raiz do dente a ser substituído e da presença ou
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não de diastemas. O eixo axial do implante deve passar no centro da futura coroa
protética ou através do cíngulo.
Seibert, (1991) relatou que cada tipo de defeito alveolar (Classe I, II e
III) tem uma técnica mais indicada para corrigir suas irregularidades. No caso de
Classe I, o autor recomenda técnicas de enxerto de tecido conjuntivo. Enquanto
Classe II e III deveriam ser corrigidas com técnicas de enxerto ósseo.
Saadoun & Legall, (1992) descreveram como a angulação referindo-se
a exata orientação do implante tridimensionalmente (mesiodistal, vestíbulo-lingual
e corono-apical).
Fredholm et al., (1993) relataram que nas reabilitações unitárias, o
exame periapical completo da região e a radiografia panorâmica são de
fundamental importância para o planejamento. A tomografia computadorizada
deve ser solicitada como exame complementar nas situações de risco ou quando
o profissional achar necessário.
Bahat & Daftar, (1995) sugeriram que a estética em implantes na
região anterior é um grande desafio, e influenciado por um conjunto de fatores
que se inicia no planejamento dos casos clínicos com previsibilidade mais
controlada. As estruturas que estão em íntimo relacionamento com a mucosa
periimplantar, posição do implante, tipo de sorriso, topografia óssea do espaço
edêntulo,

dentes

remanescentes

adjacentes,

antagonista,

antecipado

conhecimento do tipo de restauração acima de tudo a saúde das estruturas que
circundam o dente que será reposto sobre o implante e são fatores de extrema
importância para o sucesso das restaurações protéticas.
Tarnow & Eskow, (1995) observaram que o manejo de um possível
paciente submetido à implantes começa com uma avaliação diagnóstica,
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incluindo modelos de estudo montados em articulador semi ajustável , fotografias
intra e extra orais, radiografias e exame clínico apurado, resultam em um plano
de tratamento mais apurado. A demanda estética afetará a decisão do protocolo
a ser seguido (um ou dois estágios) e o design do implante.
Tarnow & Eskow, (1995) relataram que os fatores limitantes para a
colocação de implantes é a quantidade e qualidade ósseas. Os tipos ósseos
medulares e com grandes reabsorções dificultam bastante. Alguns métodos
podem auxiliar essa avaliação: radiografias panorâmicas e periapicais que
fornecem

informações

sobre

estruturas

anatômicas

influenciando

o

posicionamento de implantes, incluindo a distância e a angulação entre as raízes
dos dentes adjacentes. Estes métodos são apenas estimativos. Melhores
definições foram obtidas através de radiografias em três dimensões com
tomógrafos computadorizados. Um enceramento da restauração final revela
deficiências no complexo tissular circundante e permite a fabricação de uma
placa radiopaca que pode ser usada pelo paciente durante a execução da
tomografia computadorizada, o que acentua as informações obtidas relacionando
o osso, o posicionamento implantar proposto e a posição ideal da futura
restauração. Essa placa pode ser transformada em guia cirúrgico. A topografia
óssea pode ser determinada com anestesia local e sondagem periodontal através
da mensuração do tecido mole ou medida com um calibrador.
Frederiksen, (1995) conceituou a interpretação radiográfica como um
dos mais importantes passos na avaliação pré e pós operatória dos implantes
osseointegrados. Dentre as técnicas disponíveis atualmente, nenhuma pode ser
considerada a modalidade ideal. Deve-se lançar mão da combinação de
diferentes técnicas, de acordo com a complexidade e a peculiaridade de cada
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caso, visando alcançar os melhores resultados com o mínimo custo financeiro e a
menor dose de radiação possível.
Lewis, (1995) revisaram as alternativas de componentes protéticos
para restaurações unitárias anteriores sob uma perspectiva estética, e concluíram
que várias técnicas podem ser utilizadas mas, apesar da evolução dos
componentes e das técnicas protéticas, as chaves para o sucesso da restauração
final são a colocação apropriada do implante e o correto manuseio dos tecidos
moles. Concluíram que nenhum componente protético pode corrigir totalmente as
deficiências nestes dois fatores.
Salama et al., (1997) citaram que os componentes de um perfil
estético compreendem tecido ósseo, tecido gengival e restauração protética em
relação harmônica com a dentição adjacente. A interdependência destes três
requisitos e a sistemática necessidade de reconstrução de deficiências da tríade,
não podem ser subestimadas se resultados estéticos almejam ser atingidos com
consistência.
Abrahamson, (1997) relataram que a posição vestíbulo-lingual varia de
acordo com o tipo de restauração que será executada: aparafusada ou
cimentada. Em vista oclusal, a plataforma do implante deve situar-se a 2 mm de
uma linha imaginária que conecta as bordas incisais dos dentes adjacentes. O
eixo axial do implante (a primeira perfuração) deverá situar-se entre 3 e 4 mm
para dentro desta linha.
Saadoun, (1997) referenciou 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.
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Wöhrle, (1997) sugeriram que o implante seja colocado a uma
distância apical de 3 mm em relação à região cervical da futura coroa protética,
permitindo um correto perfil de emergência e corretas dimensões para o espaço
biológico. Um perfil de emergência ideal é obtido quando o diâmetro do implante
é similar ao diâmetro do dente a ser reposto. Se há uma discrepância entre o
diâmetro do implante e o diâmetro da futura coroa protética, este deve ser
colocado um pouco mais apical para permitir um perfil de emergência harmônico.
Weisgold et al., (1997) sugeriram que as perfurações sejam feitas com
uma inclinação de 5 graus para palatino, prevenindo uma possível angulação
para vestibular do implante, posicionando o implante mais próximo da cortical
palatina. Esta manobra também previne e limita uma possível reabsorção da
cortical vestibular, que se encontra bem fina na maioria das situações
Hebel & Gajjar, (1997) visando a reprodução exata da estética
dentária natural com restaurações implanto suportadas, é fundamental a
compreensão da anatomia da coroa e raízes dos dentes. Uma vez que o implante
substitui a raiz perdida de um dente, a transição entre diâmetro do implante e
coroa anatômica deve se fazer harmonicamente, para o estabelecimento de um
perfil de emergência estético.
Arnoux et al., (1997) avaliaram que, em condições normais, a crista
óssea situa-se entre 1,5 mm e 2 mm apical à junção cemento-esmalte (JCE) de
dentes adjacentes ou do dente extraído. Seguindo a determinação do diâmetro
coroa/raiz, espaço interdental e pré-requisitos periodontais, um implante com
diâmetro correspondente pode ser selecionado para prover um perfil de
emergência natural para uma restauração estética.
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Francischone & Vasconcelos, (1998) observaram que se o implante
osseointegrável não puder ser instalado na posição ideal, manobras cirúrgicas de
compensação deverão ser realizadas e a implantação deverá ser realizada em
outra oportunidade (após cinco/ seis meses).
Phillips & Kois, (1998) relataram que para alcançarmos resultados
satisfatórios, as próteses devem ser realizadas com corretos parâmetros
laboratoriais, mantendo a harmonia com todo o tecido duro e mole através de
procedimentos previamente planejados.
Saadoun et al., (1999) observaram que a exata posição corono-apical
da plataforma do implante depende da morfologia da reabsorção da crista óssea,
do diâmetro do implante, da discrepância entre diâmetro da raiz a ser reposta e
diâmetro do implante, da espessura de gengiva marginal e de tecidos proximais.
Saadoun et al., (1999) relacionaram a exata posição corono-apical da
plataforma do implante com da morfologia da reabsorção da crista óssea, do
diâmetro do implante, da discrepância entre diâmetro da raiz a ser reposta e
diâmetro do implante, da espessura de gengiva marginal e de tecidos proximais.
Tarnow et al., (2000) sugeriram que, para obtenção das papilas devese respeitar um espaço de, proximadamente, 2 mm entre implante/dente e 3 mm
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.
Renouart & Rangert, (2001) relataram que, para determinação da
forma e largura da coroa a ser reposta, as dimensões do dente contra-lateral
devem ser analisadas, principalmente o tamanho e anatomia radicular do
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implante. O diâmetro do implante é ditado pela anatomia radicular correspondente
da crista óssea.
Rocci et al., (2003) abordaram todas as técnicas cirúrgicas para a
colocação de implantes sem retalho apresenta vantagens e desvantagens.
Algumas vantagens da técnica seriam o menor tempo cirúrgico, mínimo
sangramento, menor desconforto pós-operatório e a não necessidade de realizar
e remover a sutura. As desvantagens são a necessidade de uma precisa
avaliação e seleção do caso através de tomografia e prototipagem rápida, maior
custo, indicação limitada, além da necessidade de experiência do profissional
com a técnica.
Dinato et al., (2003) avaliaram que através do exame de tomografia
computadorizada, é possível a obtenção de imagens transversais e a construção
de um modelo de prototipagem rápida. A prototipagem rápida baseia-se no
princípio de construção de uma estrutura 3D, camada por camada, não havendo
assim limite para a geometria a ser construída. O resultado final é um modelo
físico em escala real da região anatômica escolhida, onde se pode planejar a
posição, distribuição e tamanho dos implantes a serem colocados, bem como
facilitar a confecção de um guia cirúrgico mais preciso.
Belser et al., (2003) definiram vários fatores podem interferir no
resultado final de uma reabilitação estética. Porém, a análise prévia da arquitetura
do tecido ósseo e dos tecidos moles da região, são decisivos para a conclusão
satisfatória.
Dinato et al., (2004) relataram que 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 naturais adjacentes.
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A arquitetura do tecido gengival deverá ser avaliada durante o diagnóstico e plano
de tratamento para determinar sua quantidade, qualidade, cor, textura e biótipo.
Descreveram ser fundamental a mensuração da espessura gengival na área.
Dinato et al., (2004) sugeriram posicionar o implante com emergência
coronal através da região do cíngulo, permite a confecção de uma coroa protética
única, parafusada diretamente à plataforma do implante. Portanto observaram ter
apenas uma linha de união entre o implante e a prótese, eliminando a junção
coroa/pilar.
Tosta, (2004) concluiu que a técnica da abordagem simultânea para
colocação de implantes em áreas estéticas com defeitos ósseos é uma alternativa
terapêutica importante no tratamento de pacientes parcialmente edêntulos, desde
que haja adequada estabilidade inicial e bom posicionamento do implante.

3.3 Guia Cirúrgico
A reabilitação dentária, através de implantes osseointegrados, envolve
a combinação entre as fases cirúrgica e protética. Dentro do planejamento prévio
ao procedimento cirúrgico é importante determinar a posição da restauração final
para que se faça um trabalho no sentido contrário, ou seja, o planejamento
reverso, determinando a posição do implante através da forma final da prótese.
Portanto, torna-se indispensável a confecção de um guia que tenha como
finalidade direcionar adequadamente as perfurações durante o ato cirúrgico.
Saadoun & Legall, (1992), angulação refere-se a exata orientação do
implante tridimensionalmente (mesiodistal, vestíbulo-lingual e corono-apical).
Para obtenção de uma correta angulação do implante, um guia cirúrgico deve ser
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utilizado, transferindo parâmetros protéticos (posição dentária, perfil de
emergência, margem gengival, forma e altura) para o sítio cirúrgico.
Saadoun, (1997) relataram que, a referência para a posição coronoapical 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 amelo-cementária dos dentes adjacentes.
Sykaras & Woody, (2001) observaram que para obtenção de uma
correta angulação do implante, um guia cirúrgico deve ser utilizado, transferindo
parâmetros protéticos (posição dentária, perfil de emergência, margem gengival,
forma e altura) para o sítio cirúrgico. No momento da cirurgia o guia cirúrgico
auxiliará no posicionamento dos implantes, previamente definidos. Pode-se
utilizar várias técnicas na confecção do guia cirúrgico, embora, na maioria das
vezes, os próprios guias radiográfico ou tomográfico são adaptados, perfurados e
utilizados nas cirurgias. No momento da cirurgia o guia cirúrgico auxiliará no
posicionamento dos implantes, previamente definidos. Destacaram utilizar várias
técnicas na confecção do guia cirúrgico, embora, na maioria das vezes, os
próprios guias radiográfico ou tomográfico são adaptados, perfurados e utilizados
nas cirurgias.
Klein & Abrams, (2001) afirmaram que, com a utilização de modelos
de resina obtidos a partir da tomografia computadorizada do paciente
(Prototipagem Rápida), é viável planejar previamente a cirurgia, a direção exata
em que o implante deve ser colocado, tornando possível a fabricação de guias
cirúrgicos com orientações precisas da direção das brocas a serem utilizadas.
Campelo & Camara, (2002) observaram, a cirurgia de implantes sem o
levantamento de retalho é um procedimento previsível, desde que seja respeitado
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um volume mínimo de 7 mm de espessura mesiodistal e vestíbulo-lingual. A
angulação das perfurações torna-se crítica durante o procedimento, uma vez que
a orientação das brocas é dirigida apenas pelo guia cirúrgico, em campo fechado.

4 TECIDOS PERI-IMPLANTARES

4.1 Manipulação dos Tecidos Moles
Estética com enxertos simples referem-se a procedimentos pouco
invasivos para aumentar a quantidade e harmonizar a estética de tecidos moles e
próteses; nesses casos a aplicação de implantes ocorre sem prejuízo ósseo e o
enxerto é colocado no mesmo momento da implantação. Os trabalhos de Tarnow
e a sua equipe trouxeram uma importante colaboração para guiar o planejamento
protético-cirúrgico, no que se refere à estética desejada e os recursos para
alcançá-la. Além da colocação de enxertos simples com materiais alógenos e
aloplásticos, pode-se buscar, ainda, a solução no manuseio de tecidos moles.
Edel, (1974) preconizou a utilização dos enxertos conjuntivos somente
com o objetivo de ganho de tecido queratinizado. A indicação recai ao fato de se
obter mais estética no resultado final em comparação com os enxertos de
epitélio-conjuntivo. Indicar três sítios de remoção do enxerto: o palato, a
tuberosidade ou a crista edêntula e o tecido obtido por meio da diminuição de
espessura de um retalho palatino.
Maynard & Wilson, (1980) apud Francischone et al. (2006)
propuseram uma classificação mais detalhada do biótipoperiodontal, relacionando
espessura e faixa de tecido ceratinizado e espessura óssea (Tabela 1).
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Tabela 1. Classificação do biotipo periodontal de acordo com Maynard & Wilson em 1980.

Biótipo

Tipo I

Periodontal

(40%

Tipo II
dos

pacientes)

de
Características Faixa
tecido
Clinicas T
Ceratinizado
Espessa (3-5
mm)
Periodonto
espesso
à
palpação

(10%

Tipo III
dos

(20%

Tipo IV
dos

(30%

dos

pacientes)

pacientes)

pacientes)

Faixa de tecido
Ceratinizado
≤ 2 mm altura
Periodonto
espesso
à
palpação

Faixa
de
tecido
Ceratinizado
Normal
Rebordo
alveolar fino

Faixa
de
tecido
Ceratinizado
≤ 2 mm
altura
Rebordo
alveolar fino

Nelson, (1987) demonstrou através de estudos durante 42 meses,
com 29 dentes tratados, que a estética alcançada com o enxerto conjuntivo é
superior ao enxerto gengival livre, principalmente,no que se refere à cor do
enxerto.
Harris, (1992) em 1985 descreveu a técnica de remoção do enxerto
conjuntivo através das lâminas de bisturi paralelas, com espaçamentos de 2 mm
entre si. A vantagem deste tipo de incisão vem a ser a rapidez; porém, a
desvantagem é a falta de altura do enxerto quando retirado de um palato pouco
profundo, pois a parte coronária é biselada, e o epitélio é removido. Relatou a
modificação com a utilização de um bisturi com duas lâminas, sendo chamado
bisturi de duas lâminas de Harris.
Lewis, (1995) revisou as alternativas de componentes protéticos para
restaurações unitárias anteriores sob uma perspectiva estética, concluindo, que
várias técnicas podem ser utilizadas, apesar da evolução dos componentes e das
técnicas protéticas. As chaves para o sucesso da restauração final são a
colocação apropriada do implante e o correto manuseio dos tecidos moles.
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Porém, nenhum componente protético pode corrigir deficiências nestes dois
fatores de forma ideal.
Studer et al., (1997) citaram que o tecido conjuntivo sob o tecido
epitelial é bastante fibroso e denso, sendo de excelente qualidade para o enxerto.
Observaram o limite na região disponível anterior para remoção até a altura dos
caninos para não invadirmos as anastomoses dos feixes anteriores. Nas áreas
posteriores, deve se estender a incisão até a distal do primeiro molar, a fim de
não atingir a artéria palatina maior.
Touati et al., (1999) citaram a manipulação gradual do tecido mole
deve ser realizada com a colocação de um pilar e subseqüente direcionamento
gengival com o provisório, até que se obtenha contornos adequados, para
posterior transferência da posição do implante e perfil gengival para o modelo de
trabalho final. A manipulação gengival permite que o espaço para a restauração
seja aumentado progressivamente abaixo do tecido mole, permitindo um
adequado

perfil

de

emergência,

contornos

estéticos

e

facilidade

nos

procedimentos de higiene.
Scarso et al., (1999) observaram os defeitos ósseos, que resultam em
uma concavidade vestibular, alteram secundariamente o contorno dos tecidos
moles adjacentes. Estes defeitos podem ser corrigidos através de técnicas que se
fundamentam em um aumento compensatório do volume dessas estruturas. Foi
observado que poderemos aumentar o ganho final de volume gengival, através
de incisões relaxantes na vestibular, sendo que incisões pequenas concentram o
ganho de volume na região coronal, enquanto que incisões maiores aumentam o
volume em quase toda altura do processo alveolar, aumentam também a faixa de
gengiva ceratinizada.
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Muller et al., (2000) algumas técnicas utilizadas para solucionar
defeitos periodontais, como o enxerto de tecido conjuntivo, são atualmente
utilizadas para tratamento de defeitos de tecido mole periimplantar, tais como
ausência de tecido ceratinizado, alteração da papila, perda da espessura de
tecido mole e exposição do componente protético. Contudo, as características
biológicas dos tecidos periimplantar e as dificuldades oferecidas pelo fenótipo
periodontal do paciente devem sempre ser consideradas no planejamento
Kan & Rungcharassaeng, (2001) relataram que Olson & Lindhe, em
uma pesquisa observando os biótipos periodontais, verificaram que a maioria das
pessoas apresenta uma forma periodontal espessa e plana, enquanto que
apenas 15% têm a precária, fina e festonada, mais propensa à recessão gengival.
Esta é uma complicação muito comum para obtenção de uma estética gengival
em implantes anteriores unitários.
Rosen & Reynolds, (2001) concluíram que hà três inconvenientes
freqüentemente associados com enxertos de tecidos moles quando a região
palatina é escolhida como área doadora: quantidade limitada de material, cor
diferente e longo e doloroso processo de cicatrização.
Dinato & Polido, (2001) concluíram que, o aumento gengival tem por
objetivo, não só recuperar o contorno vestibular como também mascarar os
componentes protéticos com o ganho de espessura, melhorando o resultado
estético final.
Kois & Kan, (2001) citaram a manipulação do tecido gengival,
resultando numa dobra cirúrgica, constitui se numa excelente opção estética aos
enxertos livres de gengiva e enxertos ósseos autógenos/alógenos, em situações
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em que se tem uma pequena perda de volume dos tecidos moles e duros da
cavidade oral.
Caffese et al., (2002) relataram que, procedimentos para melhoria das
condições gengivais incluem: enxertos livres, enxertos de tecido conjuntivo
subeptelial

e

retalhos

pediculados

de

diferentes

formas

(posicionados

lateralmente, coronalmente etc)
Benanni & Baudoin, (2002) afirmaram que a gengiva queratinizada,
além de valorizar a integração estética, condiciona o perfil de emergência,
funciona como barreira contra a inflamação, melhora a segurança do tecido
gengival, estabiliza a gengiva marginal, resiste às agressões mecânicas, facilita o
controle de placa pelo paciente, torna a manutenção profilática fácil para o
profissional, facilita a confecção de moldes, mascara a peça de conexão e
participa do espaço de transição implante-prótese.
Campelo & Camara, (2002) descreveram, a cirurgia de implantes sem
o levantamento de retalho é um procedimento previsível, desde que seja
respeitado um volume mínimo de 7 mm de espessura mesiodistal e vestíbulolingual. A angulação das perfurações torna-se crítica durante o procedimento,
uma vez que a orientação das brocas é dirigida apenas pelo guia cirúrgico, em
campo fechado.
Rocci et al., (2003) relataram que, em todas as técnicas cirúrgicas, a
colocação de implantes sem retalho apresenta vantagens e desvantagens.
Algumas vantagens da técnica seriam o menor tempo cirúrgico, mínimo
sangramento, menor desconforto pós-operatório e a ausência de realizar e
remover a sutura. As desvantagens são a necessidade de uma precisa avaliação
e seleção do caso através de tomografia e prototipagem rápida, maior custo,

35

indicação limitada, além da necessidade de experiência do profissional com a
técnica.
Dinato et al., (2004) relataram que, 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 naturais adjacentes.
A arquitetura do tecido gengival deverá ser avaliada durante o diagnóstico e plano
de tratamento para determinar sua quantidade, qualidade, cor, textura e biótipo.
Também se faz importante a mensuração da espessura gengival na área.
Costa & Trevisan, (2004) em uma revisão de literatura e dentro de
uma técnica cirúrgica precisa, Concluiu que, fica claro que o enxerto conjuntivo,
quando bem planejado e indicado, alcança altos índices de sucesso, sendo capaz
de devolver ao paciente uma estética desejada, bem como a inserção à
sociedade com alto grau de satisfação.
Lindhe et al., (2005) descreveram as características do tecido
conjuntivo se mantêm idênticas à da região doadora, ou seja, como o enxerto é
removido de uma região onde o tecido conjuntivo suporta um epitélio ceratinizado
(palato, região retromolar ou rebordo edêntulo), sua função permanece a mesma
na região receptora e, assim, culmina na ceratinização das células que repopulam
sua superfície.
Kan et al., (2005) citaram a conversão do biótipo periodontal utilizando
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial tem sido previsível, resultando na
formação de um tecido gengival mais resistente à recessão. Em implantodontia, o
enxerto de tecido conjuntivo é utilizado em diferentes técnicas para o tratamento
de defeitos estéticos de rebordo, selamento alveolar em implantação imediata,
tratamento de recessão gengival, tratamento de patologia periimplantar
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juntamente com regeneração óssea guiada e formação de papila interdental. É
importante evitar a implantação de enxerto de tecido conjuntivo juntamente com a
conexão do abutment, devido às células não proliferarem sobre a estrutura
metálica.
Motta et al, (2005) em um artigo de revisão de literatura sobre dobra
cirúrgica na reabertura de implantes dentários osseointergráveis, concluíram que:
é um procedimento mais simples e menos invasivo que as técnicas de enxertos
gengival livre, podendo ser facilmente realizado pelo clínico; houve um ganho de
volume gengival, favorecendo a estética na prótese; não se reverte em custos
para o cirurgião e paciente, pois dispensa o uso de biomateriais; evita a
morbidade de um leito doador e receptor, como nas técnicas de enxertia gengival;
o presente trabalho necessita de acompanhamento longitudinal para avaliação da
estabilidade e manutenção dos tecidos gengivais modificados por esta técnica, a
médio e longo prazo.
Pelegrini et al., (2006) relataram o enxerto de tecido conjuntivo
subepitelial pode ser realizado previamente à instalação dos implantes
endósseos, durante a cirurgia de instalação ou na reabertura do implante. A
escolha do tempo propício é dependente do biótipo periodontal e da
previsibilidade de sucesso. Em pacientes apresentando biótipo gengival fino é
aconselhável a realização da enxertia antes da instalação do implante, e em
casos de implantação imediata tal enxertia pode ser realizada em conjunto com a
exodontia e instalação do implante.
Pelegrine et al, (2006), concluíram que: a abordagem para se
conquistar uma estética de tecido mole previamente à fase reabilitadora
sobreimplantes mostra-se pertinente; a “transformação” da anatomia coronária
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dos dentes pode ser alcançada pela utilização de laminados cerâmicos; os
resultados estéticos com relação aos tecidos moles dependem, dentre outros
fatores, de um correto posicionamento dos implantes; enxerto de tecido
conjuntivo subepitelial pode ser utilizado com eficiência em defeitos de rebordo
alveolar; os sistemas cerâmicos metal free respondem por um ótimo aspecto
estético reabilitador.
Francischone et al., (2006) avaliaram o tecido gengival como de
fundamental importância para a caracterização do fenótipo periodontal,
contribuindo para a seleção dos procedimentos cirúrgicos mais seguros e
previsíveis na solução de defeitos de tecido mole periimplantar. A estética e a
presença do selamento biológico periimplantar, com adequada faixa de tecido
ceratinizado, são fatores determinantes para o sucesso dos tratamentos atuais.

4.2 - Manipulação dos Tecidos Ósseos
Um dos pré-requisitos básicos para a instalação de implantes
osseointegrados em posição proteticamente favorável é a presença de
quantidade de osso suficiente no rebordo alveolar para conferir ao implante
estabilidade inicial. Motivos comuns para perda significante de quantidade óssea
são a necessidade de alveolectomias durante as exodontias, a presença de
processos patológicos periodontais e/ou fraturas radiculares por longo período. O
ótimo posicionamento protético de um implante depende, algumas vezes, de
reconstrução óssea prévia em função de atrofia da crista alveolar decorrente da
exodontia. Para essa reconstrução, o osso autógeno, apesar das intensas
pesquisas na busca de biomateriais que ofereçam nobreza biológica, ainda é um
material de excelência. Para que se obtenha êxito na reconstrução óssea é
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necessário um criterioso planejamento. O tipo de reconstrução – altura,
espessura, altura mais espessura, preenchimento de defeitos ou ainda,
levantamento dos assoalhos do seio maxilar ou da cavidade nasal – deve definir
a quantidade necessária do osso obtido, além da sua forma; se em bloco ou
particulado.
Ramfjord & Costich, (1968) analisaram que, devido a este avanço
tecnológico é possível a realização de cirurgias de colocação do implante sem o
levantamento do retalho. Após qualquer cirurgia com levantamento do retalho é
esperada uma reabsorção pós-operatória durante a fase inicial de cicatrização no
osso alveolar.
Lekholm & Zarb, (1985) concluíram que, apesar das altas taxas de
sucesso dos implantes instalados em osso original de boa qualidade, são
reportados índices controversos com relação à previsibilidade dos implantes de
superfície lisa instalados em regiões de osso de qualidade ruim, tipos III ou IV e
em regiões onde foram realizados procedimentos de enxerto ósseo previamente
à instalação dos implantes, onde o osso formado também é considerado de
qualidade inferior.
Golberg & Stevenson, (1987) os resultados encontrados pelos autores
conferem com a afirmação de que “sob todas as circunstâncias, os enxertos
aloplásticos ósseos funcionam pobremente em comparação aos enxertos
autógenos.
Carvalho et al., (1987) observou a técnica de regeneração óssea
guiada está baseada na hipótese de que uma membrana age como barreira física
quando colocada sobre um defeito ósseo, evitando a presença de células
indesejáveis ao reparo ósseo, tais como aquelas derivadas dos tecidos epitelial e
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conjuntivo. Entre outras aplicações, esta técnica é indicada para alvéolos após
exodontias com o objetivo de manutenção da espessura e altura óssea com ou
sem o uso de enxertos.
Seibert, (1993), classificou os tipos diferentes de deformidades de
rebordo recebendo a denominação de Classificação de Seibert: Classe I – perda
vestíbulo-lingual do rebordo alveolar; Classe II – perda corono-apical do rebordo
alveolar e Classe III – combinação da perda de rebordo alveolar em ambas as
dimensões vestíbulo-lingual e corono-apical.
Tolman, (1995) analisaram 591 pacientes, onde foram realizadas 733
cirurgias de enxerto e instalados 2.315 implantes. Os tipos de enxertos realizados
foram bloco, osso autógeno e particulado com uma variedade de materiais. Como
resultado deste levantamento, observou-se que na mandíbula, o índice de
sucesso dos 393 implantes instalados em 154 pacientes (154 enxertos) foi de
91% - 93%; na maxila, com a análise de 1.738 implantes instalados em 404
pacientes (546 enxertos) obteve-se um índice de sucesso de 87%.
Raghoebar et al., (1996) utilizaram enxertos removidos de áreas
doadoras intrabucais em 27 pacientes com pequenos defeitos ósseos na região
anterior da maxila. Os autores obtiveram neste estudo, uma taxa de
sobrevivência de 100%, no período que variou entre 24 e 68 meses de controle.
Block & Kent, (1997) observaram que, as características ideais de um
enxerto para reconstrução óssea seriam: capacidade de produzir osso pela
proliferação celular de osteoblastos ou pela osteocondução de células ao longo
da superfície do enxerto; capacidade de produzir osso pela osteoindução de
células recrutadas do mesênquima; remodelamento do osso inicialmente formado
em osso lamelar maduro; manutenção de osso imaturo, com o passar do tempo,
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sem perda durante a função; baixo risco de infecção; fácil disponibilidade; baixa
antigenicidade; alto nível de segurança.
Touati et al., (1997) relataram que o tecido ósseo continua sendo o
principal determinante de resultado estético quando vislumbramos técnicas de
manipulação de tecidos moles.
Tripplet & Schow, (1998) elucidaram através de trabalhos, a falta de
quantidade óssea, decorrente da reabsorção do osso remanescente pode
dificultar ou impossibilitar a instalação dos implantes. A realização de enxertos
ósseos autógenos aumenta a oferta óssea, possibilitando a instalação de
implantes onde a quantidade óssea era extremamente limitada. Diferentes
métodos são descritos para reconstrução das atrofias ósseas com intuito de
instalar implantes, entre eles, regeneração óssea guiada (membranas), osso
liofilizado e desmineralizado, hidroxiapatita, plasma rico em plaquetas etc.
Entretanto, o osso autógeno tem sido considerado o material ideal para
reconstrução óssea em Implantodontia.
Esposito et al., (1998) analisaram os fatores biológicos que contribuem
para a falha dos implantes, mostram a evidência de que a taxa de insucesso
(14.9%) de implantes instalados em áreas de enxerto ósseo é maior do que em
outras situações.
Hass et al., (1998) comparam o Bio-Oss®, com enxerto ósseo
autógeno, previamente à colocação de implantes ossointegrados. Verificaram que
a osseointegração ocorreu em todos os casos, embora as partículas do
biomaterial permanecessem envolvidas por tecido ósseo.
Saadoun et al., (1999) relataram que o osso cortical é pouco
vascularizado e possui uma quantidade reduzida de vasos sanguíneos em seu
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interior, em contraste com o osso medular. Quando o retalho de tecido mole é
levantado para colocação de implantes, a vascularização supra-periostal advinda
do tecido mole para o osso é removida, induzindo à reabsorção óssea.
Saadoun et al., (1999) observaram o osso cortical é pouco
vascularizado e possui uma quantidade reduzida de vasos sanguíneos em seu
interior, em contraste com o osso medular. Quando o retalho de tecido mole é
levantado para colocação de implantes, a vascularização supra-periostal advinda
do tecido mole para o osso é removida, induzindo à reabsorção óssea.
Itinoche et al., (2002) destacaram o osso e suas necessidades de
estímulos para que possa manter sua forma e densidade. Estímulos esses que
desaparecem com a perda do elemento dental, causando uma diminuição do
trabeculado ósseo da região, que vai conformar uma estrutura óssea com menor
espessura e altura, sendo acompanhada pelo tecido gengival de proteção,
limitando as características estéticas nas restaurações protéticas.
Saadoun, (2002) destacou a importância da extração dentária e o
retalho

de

espessura

total

empregados

nas

cirurgias

para

implante,

freqüentemente resultam em reabsorção óssea, recessão gengival e perda da
papila interproximal, sendo que, a quantidade de reabsorção geralmente está
relacionada à espessura das paredes ósseas circundantes e no caso de extração
de dentes anteriores, a parede vestibular é fina e propensa à reabsorção. Com a
perda dos dentes o rebordo alveolar torna-se estreito ou curto, ou seja, tempo e
cirurgias de aumento de rebordo são pré-requisitos antes da colocação de
implantes. Com relação à papila gengival, fator de extrema importância no
resultado estético final, a chave para sua preservação encontra-se na
manutenção de sua forma original durante os atos cirúrgicos.

42

5. PROVISÓRIOS
A colocação de uma restauração temporária pode promover um
resultado estético mais favorável, seguindo os princípios básicos de prótese
sobre implantes mediante cicatrização e maturação dos tecidos moles guiadas
pela restauração provisória tem-se o favorecimento da formação de papilas e da
manutenção da arquitetura gengival e óssea favorecendo a formação de um
perfil de emergência adequado.
Salama et al., (1995) sugere-se que se realize a instalação da coroa
provisória imediata apenas nos casos em que se conseguir uma estabilidade
primária adequada, ou seja, acima de 40 Ncm. É fundamental que a coroa
provisória fique livre de contatos oclusais durante o período de osseointegração.
Além desses fatores, alguns autores sugeriram outras situações que devemos
observar quando utilizar a terapia com carga imediata, que incluem boa qualidade
óssea, micro e macroestrutura do implante e situação oclusal favorável.
Touati et al., (1999) citaram que tratamentos estéticos requerem um
adequado volume ósseo para suportar o implante osseointegrável e a harmonia
de tecidos moles, esculpindo o perfil protético. Se a seleção e a posição de
instalação do implante são definidas pela coroa protética, a cicatrização e
maturação dos tecidos moles são guiadas pela restauração provisória,
favorecendo a formação de papilas através da orientação do perfil de emergência
obtido pelo provisório.
Touati et al., (1999) sugeriram que este tipo de tratamento requer um
adequado volume ósseo para suportar o implante e a harmonia de tecidos moles,
para esculpir o perfil protético. Se a seleção e a posição de colocação do implante
são definidas pela coroa protética, a cicatrização e maturação dos tecidos moles
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são guiadas pela restauração provisória, favorecendo a formação de papilas
através da orientação do perfil de emergência obtido pelo provisório. A
manipulação gradual do tecido mole deve ser realizada com a colocação de um
pilar e subseqüente direcionamento gengival com o provisório, até que se
obtenha contornos adequados, para posterior transferência da posição do
implante e perfil gengival para o modelo de trabalho final. A manipulação gengival
permite que o espaço para a restauração seja aumentado progressivamente
abaixo do tecido mole, permitindo um adequado perfil de emergência, contornos
estéticos e facilidade nos procedimentos de higiene.
Motta et al, (2005) a fixação imediata de um implante pós-extração e o
uso da própria coroa clínica do dente extraído como restauração provisória
mostraram–se procedimentos viáveis para a manutenção da arquitetura gengival
e óssea. Aliada ao bem-estar psicológico que proporciona, a técnica representa
uma opção para a resolução reabilitadora ocasionada pela perda de um dente
unitário anterior.
Padovan et al., (2006) em função das inúmeras vantagens que
apresenta, a instalação de prótese provisória imediata sobre implante
osseointegrado demonstrou ser uma excelente alternativa de tratamento, pois
elimina o uso de prótese removível e a necessidade da realização do segundo
estágio cirúrgico, trazendo maior conforto para o paciente, além de otimizar a
estética, reduzir os custos e o tempo do tratamento.
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6 - DISCUSSÃO
A Odontologia atual visa a devolução do elemento dentário perdido, o
restabelecimento estético, funcional e fonético.

A utilização de implantes

dentários como artifício para o restabelecimento dessas funções, já faz parte do
cotidiano dos consultórios e clínicas dentárias por todo mundo, e vem crescendo
a cada dia. Essa aplicação se consolidou através de estudos e do
desenvolvimento de técnicas que evoluem constantemente e nessa curva de
aprendizagem existem pilares que se consolidam a cada dia. Tarnow & Eskow,
(1995) observaram que o manejo de um possível paciente de implantes começa
com uma avaliação diagnóstica, incluindo modelos de estudo montados em
articulador semi ajustável , fotografias intra e extra orais, radiografias e exame
clínico apurado, resultam em um plano de tratamento mais apurado. Adell et al.,
(1990) afirmaram que, o sucesso da técnica está relacionado com a posição e
inclinação correta do implante. Saadoun & Legall, (1992) descreveu como a
angulação refere-se à exata orientação do implante tridimensionalmente
(mesiodistal, vestíbulo-lingual e corono-apical). Abrahamson, (1997) relataram
que a posição vestíbulo-lingual varia de acordo com o tipo de restauração que
será executada: aparafusada ou Cimentada. Em vista oclusal, a plataforma do
implante deve situar-se a 2 mm de uma linha imaginária que conecta as bordas
incisais dos dentes adjacentes. O eixo axial do implante (1a perfuração) deverá
situar-se entre 3 e 4 mm para dentro desta linha. Fredholm et al., (1993), Tarnow
& Eskow, (1995) relataram que nas reabilitações unitárias, o exame periapical
completo da região e a radiografia panorâmica são de fundamental importância
para o planejamento. A tomografia computadorizada deve ser solicitada como
exame complementar nas situações de risco ou quando o profissional achar
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necessário. Um enceramento da restauração final revela deficiências no
complexo tissular circundante e permite a fabricação de uma placa radiopaca que
pode

ser

usada

pelo

paciente

durante

a

execução

da

tomografia

computadorizada, o que acentua as informações obtidas relacionando o osso, o
posicionamento implantar proposto e a posição ideal da futura restauração. Essa
placa pode ser transformada em guia cirúrgico. A topografia óssea pode ser
determinada com anestesia local e sondagem periodontal através da mensuração
do tecido mole ou medida com um calibrador. Bahat & Daftary, (1995) As
estruturas que estão em íntimo relacionamento com a mucosa periimplantar,
posição do implante, tipo de sorriso, topografia óssea do espaço edêntulo, dentes
remanescentes adjacentes, antagonista, antecipado conhecimento do tipo de
restauração acima de tudo a saúde das estruturas que circundam o dente que
será reposto sobre o implante e são fatores de extrema importância para o
sucesso das restaurações protéticas.
Este tipo de tratamento requer um adequado volume ósseo para
suportar o implante e a harmonia de tecidos moles, para esculpir o perfil protético.
Seibert, (1991) relatou que cada tipo de defeito alveolar (Classe I, II e III) tem uma
técnica mais indicada para corrigir suas irregularidades. Lewis, (1995) revisaram
as alternativas de componentes protéticos para restaurações unitárias anteriores
sob uma perspectiva estética, e concluíram que várias técnicas podem ser
utilizadas mas, apesar da evolução dos componentes e das técnicas protéticas,
as chaves para o sucesso da restauração final são a colocação apropriada do
implante e o correto manuseio dos tecidos moles. E Concluíram que nenhum
componente protético pode corrigir totalmente as deficiências nestes dois fatores.
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A reabilitação dentária, através de implantes osseointegrados, envolve
a combinação entre as fases cirúrgica e protética. Dentro do planejamento prévio
ao procedimento cirúrgico é importante determinar a posição da restauração final
para que se faça um trabalho no sentido contrário, ou seja, o planejamento
reverso, determinando a posição do implante através da forma final da prótese.
Portanto, torna-se indispensável a confecção de um guia que tenha como
finalidade direcionar adequadamente as perfurações durante o ato cirúrgico.
Saadoun & Legall, (1992), Saadoun, (1997), Sykaras & Woody, (2001) angulação
refere-se a exata orientação do implante tridimensionalmente (mesiodistal,
vestíbulo-lingual e corono-apical). Para obtenção de uma correta angulação do
implante, um guia cirúrgico deve ser utilizado, transferindo parâmetros protéticos
(posição dentária, perfil de emergência, margem gengival, forma e altura) para o
sítio cirúrgico. No momento da cirurgia o guia cirúrgico auxiliará no
posicionamento dos implantes, previamente definidos. Pode-se utilizar várias
técnicas na confecção do guia cirúrgico, embora, na maioria das vezes, os
próprios guias radiográfico ou tomográfico são adaptados, perfurados e utilizados
nas cirurgias. No momento da cirurgia o guia cirúrgico auxiliará no
posicionamento dos implantes, previamente definidos. Klein & Abrams, (2001)
afirmaram que, com a utilização de modelos de resina obtidos a partir da
tomografia computadorizada do paciente (Prototipagem Rápida), é viável planejar
previamente a cirurgia, a direção exata em que o implante deve ser colocado,
tornando possível a fabricação de guias cirúrgicos com orientações precisas da
direção das brocas a serem utilizadas.
Estética com enxertos simples referem-se a procedimentos pouco
invasivos para aumentar a quantidade e harmonizar a estética de tecidos moles e

47

próteses; nesses casos a aplicação de implantes ocorre sem prejuízo ósseo e o
enxerto pode ser colocado no mesmo momento da implantação. Edel, (1974)
preconizou a utilização dos enxertos conjuntivos somente com o objetivo de
ganho de tecido queratinizado. A indicação recai ao fato de se obter mais estética
no resultado final em comparação com os enxertos de epitélio-conjuntivo. Indicar
três sítios de remoção do enxerto: o palato, a tuberosidade ou a crista edêntula e
o tecido obtido por meio da diminuição de espessura de um retalho palatino.
Nelson, (1987) demonstrou através de estudos durante 42 meses, com 29 dentes
tratados, que a estética alcançada com o enxerto conjuntivo é superior ao enxerto
gengival livre, principalmente,no que se refere à cor do enxerto. Kan &
Rungcharassaeng, (2001) relataram que Olson & Lindhe, em uma pesquisa
observando os biótipos periodontais, verificaram que a maioria das pessoas
apresenta uma forma periodontal espessa e plana, enquanto que apenas 15%
têm a precária, fina e festonada, mais propensa à recessão gengival. Esta é uma
complicação muito comum para obtenção de uma estética gengival em implantes
anteriores unitários. Caffese et al., (2002) relataram que, procedimentos para
melhoria das condições gengivais incluem: enxertos livres, enxertos de tecido
conjuntivo subeptelial e retalhos pediculados de diferentes formas (posicionados
lateralmente, coronalmente etc). Benanni & Baudoin, (2002) afirmaram que a
gengiva queratinizada, além de valorizar a integração estética, condiciona o perfil
de emergência, funciona como barreira contra a inflamação, melhora a segurança
do tecido gengival, estabiliza a gengiva marginal, resiste às agressões
mecânicas, facilita o controle de placa pelo paciente, torna a manutenção
profilática fácil para o profissional, facilita a confecção de moldes, mascara a peça
de conexão e participa do espaço de transição implante-prótese. Costa &
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Trevisan, (2004) em uma revisão de literatura e dentro de uma técnica cirúrgica
precisa, Concluiu que, fica claro que o enxerto conjuntivo, quando bem planejado
e indicado, alcança altos índices de sucesso, sendo capaz de devolver ao
paciente uma estética desejada, bem como a inserção à sociedade com alto grau
de satisfação.
Um dos pré-requisitos básicos para a instalação de implantes
osseointegrados em posição proteticamente favorável é a presença de
quantidade de osso suficiente no rebordo alveolar para conferir ao implante
estabilidade inicial. Motivos comuns para perda significante de quantidade óssea
são a necessidade de alveolectomias durante as exodontias, a presença de
processos patológicos periodontais e/ou fraturas radiculares por longo período.
SEIBERT, (1993), classificou os tipos diferentes de deformidades de rebordo
recebendo a denominação de Classificação de Seibert: Classe I – perda
vestíbulo-lingual do rebordo alveola; Classe II – perda corono-apical do rebordo
alveolar e Classe III – combinação da perda de rebordo alveolar em ambas as
dimensões vestíbulo-lingual e corono-apical. Touati et al., (1997) relataram que o
tecido ósseo continua sendo o principal determinante de resultado estético
quando vislumbramos técnicas de manipulação de tecidos moles. Saadoun,
(2002) destacou a importância da extração dentária e o retalho de espessura total
empregados nas cirurgias para implante, freqüentemente resultam em reabsorção
óssea, recessão gengival e perda da papila interproximal, sendo que, a
quantidade de reabsorção geralmente está relacionada à espessura das paredes
ósseas circundantes e no caso de extração de dentes anteriores, a parede
vestibular é fina e propensa à reabsorção. Com a perda dos dentes o rebordo
alveolar torna-se estreito ou curto, ou seja, tempo e cirurgias de aumento de

49

rebordo são pré-requisitos antes da colocação de implantes. Com relação à
papila gengival, fator de extrema importância no resultado estético final, a chave
para sua preservação encontra-se na manutenção de sua forma original durante
os atos cirúrgicos. Ramfjord & Costich, (1968) analisaram que, devido a este
avanço tecnológico é possível a realização de cirurgias de colocação do implante
sem o levantamento do retalho. Após qualquer cirurgia com levantamento do
retalho é esperada uma reabsorção pós-operatória durante a fase inicial de
cicatrização no osso alveolar. Golberg & Stevenson, (1987), Hass et al., (1998) os
resultados encontrados pelos autores conferem com a afirmação de que “sob
todas as circunstâncias, os enxertos aloplásticos ósseos funcionam pobremente
em comparação aos enxertos autógenos.
A colocação de uma restauração temporária pode promover um
resultado estético mais favorável, seguindo os princípios básicos de prótese
sobre implantes mediante cicatrização e maturação dos tecidos moles guiadas
pela restauração provisória tem-se o favorecimento da formação de papilas e da
manutenção da arquitetura gengival e óssea favorecendo a formação de um perfil
de emergência adequado.
Touati et al., (1999) citaram que tratamentos estéticos requerem um
adequado volume ósseo para suportar o implante osseointegrável e a harmonia
de tecidos moles, esculpindo o perfil protético. Se a seleção e a posição de
instalação do implante são definidas pela coroa protética, a cicatrização e
maturação dos tecidos moles são guiadas pela restauração provisória,
favorecendo a formação de papilas através da orientação do perfil de emergência
obtido pelo provisório. Motta et al, (2005) a fixação imediata de um implante pósextração e o uso da própria coroa clínica do dente extraído como restauração
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provisória mostraram–se procedimentos

viáveis para a manutenção da

arquitetura gengival e óssea. Aliada ao bem-estar psicológico que proporciona.
Salama et al., (1995) sugere-se que se realize a instalação da coroa provisória
imediata apenas nos casos em que se conseguir uma estabilidade primária
adequada, ou seja, acima de 40 Ncm. É fundamental que a coroa provisória fique
livre de contatos oclusais durante o período de osseointegração. Padovan et al.,
(2006) a instalação de prótese provisória imediata sobreimplante osseointegrado
demonstrou ser uma excelente alternativa de tratamento, pois elimina o uso de
prótese removível e a necessidade da realização do segundo estágio cirúrgico,
trazendo maior conforto para o paciente, além de otimizar a estética, reduzir os
custos e o tempo do tratamento.
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7 – CONCLUSÕES
•

O planejamento reverso e a utilização do guia cirúrgico

multifuncional são de fundamental importância para que sejam desenvolvidos
casos clínicos com certa previsibilidade, minimizando os problemas potenciais.
•

Os resultados estéticos com relação aos tecidos moles

dependem, dentre outros fatores, de um correto posicionamento dos implantes.
•

Para que o implante seja posicionado corretamente, em muitos

dos casos, as cirurgias reconstrutivas do arcabouço ósseo são inevitáveis .
•

Nenhum componente protético pode corrigir totalmente as

deficiências dos tecidos peri-implantares.
•

As

restaurações

provisórias

mostraram–se

procedimentos

viáveis para a manutenção da arquitetura gengival e óssea. Além do bem-estar
psicológico que proporciona ao paciente.

52

8 - ANEXO I

8.1 - Relato de Caso Clínico - 1
Paciente ECBC, sexo feminino, 47 anos de idade, ASA 2, foi
submetida à cirurgia para instalação de enxerto ósseo autógeno em bloco com
área doadora de região retro molar esquerda e área receptora na região do
elemento incisivo lateral superior direito. Após 5 meses o paciente foi submetida a
cirurgia de implantação, quando foi instalado um implante com diâmetro 3.8 com
comprimento de 13 mm da SINR (Sistema de Implante – São Paulo – Brasil).
Após 5 meses foi realizada a cirurgia de reabertura e instalação de
provisório e inicio-se a confecção da prótese metalo cerâmica cimentada.
Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Centro Livre de
odontologia (Clivo).

Fig. 02 Aspecto clínico da paciente na fase inicial
do tratamento, vista frontal.
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Fig. 03 Aspecto clínico da
paciente na fase inicial do
tratamento, vista oclusal.

Fig. 04. Aspecto clínico da
paciente na fase fase inicial do
tratamento, vista lateral.

Fig. 05 Aspecto clínico da
área doadora selecionada

Fig. 06 Aspecto clínico da
área receptora e visualização
do defeito ósseo.

Fig. 08 Delimitação do bloco
óssea a ser removido
utilizando-se uma trefina de
10 mm de diâmetro.

Fig. 08 Aspecto clínico da área
receptora e após divisão do
retalho,
verificando-se
a
distensão suficiente do retalho
para fechar a área receptora
após a instalação do bloco
ósseo.
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Fig. 09 Aspecto clínico
da área doadora após
a remoção do bloco
ósseo.

Fig. 10 Aspecto clínico
da área receptora
após a instalação do
bloco ósseo.

Fig. 11 Vista oclusal
área receptora, após a
instalação do bloco
ósseo.

Fig. 12 Aspecto clínico da área
receptora após 5 meses antes
da instalação do implante.

Fig. 13 Instalação do implante.

Fig. 14 Vista frontal após a
instalação do implante.

Fig. 15 Vista oclusal após a
instalação do implante.
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Fig. 16
Vista frontal após a
instalação do Provisório

Fig. 17 Vista oclusal após a
instalação do provisório

Fig. 18 Foto final do caso clínico,
após a instalação da prótese
definitiva.
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8.2 - Relato de Caso Clínico - 2
Paciente B. A. S., sexo feminino, 19 anos de idade, ASA 1, foi
submetida à cirurgia para instalação de enxerto conjuntivo, removido da região do
palato esquerdo, simultaneamente a instalação de bloco ósseo autógeno área
doadora de região retro molar esquerda e área receptora na região do elemento
incisivo central superior direito. Após 5 meses o paciente foi submetida a cirurgia
de implantação, quando foi instalado um implante com diâmetro 3.8

com

comprimento de 13 mm da SINR (Sistema de Implante – São Paulo – Brasil).
Após 5 meses foi realizada a cirurgia de reabertura e instalação de
provisório e inicio-se a confecção da prótese metalo cerâmica aparafusada
cimentada.
Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Centro Livre de
odontologia (Clivo).

Fig. 19 Aspecto clínico da paciente na fase inicial
do tratamento, vista frontal, paciente utilizava uma
prótese adesiva.
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Fig.
20
Aspecto clínico da
paciente na fase inicial do
tratamento, vista frontal, paciente
utilizava uma prótese adesiva

.
Fig. 21 Aspecto clínico da área
receptora e visualização do
defeito ósseo.

Fig. 22 Foto do bloco ósseo após
sua remoção.

Fig. 23 Aspecto clínico da área
receptora após a instalação do
bloco ósseo.

Fig. 24 Aspecto clínico da área
receptora após a instalação do
bloco ósseo, do ‘’’’tecido
conjuntivo e da sutura da área
receptora.

Fig. 25 Aspecto clínico da área
receptora cinco meses após a
instalação do bloco ósseo, do
enxerto de tecido conjuntivo.
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Fig. 26 Vista frontal da região do
Incisivo central superior direito
após a instalação do implante e
provisório aparafusado.

Fig. 27 Vista
do Incisivo
direito após
implante
aparafusado.

oclusal da região
central superior
a instalação do
e
provisório

Fig. 28 Foto final do caso clínico,
após a instalação da prótese
definitiva,
observa-se
uma
tumefação na região apical .do
elemento 11, que foi removida
posteriormente com a utilização
de bisturi elétrico.
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