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RESUMO 
 

 

A síntese dos bordos de uma ferida é considerada de extrema importância 

após o ato cirúrgico, ela garante a hemostasia, a coaptação dos retalhos, a 

manutenção da integridade do tecido ósseo subjacente, a permanência de material 

de enxerto no local onde este foi instalado e a cicatrização da ferida pela 

proximidade das margens desta. Através do conhecimento das técnicas de incisão 

e sutura, o cirurgião é capaz de executar estes procedimentos de maneira eficaz 

garantindo a cicatrização e a manutenção da integridade dos tecidos peri-

implantares. No entanto, apesar da aplicação de técnicas corretas, os materiais 

utilizados para sutura representam fonte de trauma, e podem causar infecção pela 

presença de material estranho. Por esta razão as suturas devem permanecer nos 

tecidos por tempo mínimo necessário e os materiais escolhidos devem 

proporcionar a menor irritação possível, segurança do nó e redução de retenção 

de placa bacteriana. 

Nos procedimentos Flapless (sem retalho) é possível reduzir o trauma aos 

tecidos e ao paciente. De uma forma geral estes procedimentos são bem aceitos, 

pela ausência de suturas, redução do tempo cirúrgico e do número de consultas, 

porém em determinados casos o descolamento de um retalho é de suma 

importância para a visualização do osso subjacente que permita o adequado 

posicionamento dos implantes. 

Em análise estatística foi encontrado expressivo percentual de deiscências, 

especialmente quando realizados procedimentos complexos (enxertos) e 

considerando a inexperiência dos operadores. 

 

Palavras-chave: sutura; coaptação, incisão e retalho. 
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ABSTRACT 
 

 

The flap closure has great importance after the surgery procedure. The 

suture provides hemostasis, edges coaptation, underlying bone integrity, graft 

material permanence and flap healing by edges proximity. Knowledge about 

incision and suture techniques, make surgeons able to perform proceedings that 

guarantee healing and integrity of periimplant tissues. However, although 

technically correct, the suture materials cause trauma, and can also cause infection 

by the presence of foreign body. For this reason the suture should stay the 

minimum time required and the materials chosen should cause less irritation, knot 

security and reduction in bacterial plaque retention. 

Flapless procedure reduces tissue trauma, as well as patient trauma. In 

general, flapless surgery are well accepted, due to absence of sutures and 

reduction in surgery time, but in some instances flap elevation is necessary to view 

the underlying bone which determinates optimal implant positioning. 

It was found significant percentage of dehiscence by statistical analysis, 

especially when complexes procedures were performed (grafts) and considering 

operators inexperience. 

 

Keywords: suture; coaptation, incision and flap. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para o adequado processo de reparação cutânea, que envolve o tecido 

epitelial e o conjuntivo, é necessário que o organismo tenha condições locais e 

gerais favoráveis. A coaptação correta de bordos cirúrgicos é um fator local de 

suma importância para o sucesso cirúrgico e, para tanto, o método mais difundido 

e empregado é a sutura (Saito, 2002). 

O termo “sutura” é usado para designar todo material utilizado para ligar 

(amarrar) vasos sanguíneos ou aproximar (costurar) tecidos. Foram identificadas 

referências escritas desde 2000 a.C., que descrevem a utilização de fios e fibras 

de animais em suturas. 

A sutura é uma etapa importante do ato cirúrgico, por favorecer e acelerar a 

recuperação dos tecidos incisados. A síntese tem o objetivo de manter os tecidos 

bem coaptados, acelerando o processo normal de cicatrização, prevenindo 

hemorragias pós–operatórias, contribuindo para a manutenção do coágulo 

sanguíneo, evitando a infecção, diminuindo a dor pós–operatória e a infecção por 

penetração de corpos estranhos. 

No momento da realização de incisões nos tecidos, é importante lembrar 

que uma lâmina afiada de tamanho apropriado, permite que as incisões sejam 

feitas sem danos causados por repetidos cortes; um corte firme e contínuo 

evitando cortar estruturas vitais; o posicionamento do bisturi perpendicularmente à 
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superfície epitelial, produzindo margens quadradas na ferida, mais fáceis de serem 

reaproximadas para a realização da sutura, são cuidados de grande importância. 

O fenótipo gengival apresentado pelo paciente deve ser diagnosticado 

durante a fase de planejamento para que uma abordagem cirúrgico-protética 

adequada seja realizada. 

Os retalhos cirúrgicos são realizados para oferecer acesso a uma área ou 

mover tecidos de um local para outro. 

O retalho mucoperiostal é elevado para melhorar a visualização do sítio 

receptor de implantes dentários e identificar e proteger estruturas nobres 

existentes na região. O retalho ajuda na instalação do implante, reduzindo o risco 

de fenestrações e perfurações. 

 O uso de técnica precisa de incisão e o desenho do retalho desempenham 

importante papel, portanto os instrumentos devem ser utilizados com cuidado para 

evitar perfurações e isquemias do retalho. O tecido também não deve ser retraído 

de forma agressiva para obtenção do acesso cirúrgico e devem ser protegidos do 

calor provocado pela fresagem. Os tecidos devem ser frequentemente umedecidos 

ou cobertos com gaze úmida em substâncias fisiológicas. 

A procura por um material de sutura ideal implica em boa resistência à 

tração, estabilidade dimensional, ausência de memória, boa segurança no nó, e 

flexibilidade suficiente para não danificar a mucosa oral. Ao mesmo tempo 

evitando ou limitando a adesão e proliferação bacteriana  

 A observação da técnica adequada de sutura vai evitar isquemia do retalho,  

assim como deiscência e dilaceração. 

A penetração de uma agulha no tecido mole causa trauma, e pode levar a 

infecção pela presença de material estranho. Os materiais de sutura são corpos 
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estranhos implantados nos tecidos humanos, provocando uma reação de corpo 

estranho nos mesmos. 

 Nas cirurgias sem retalho, existem muitas vantagens para o paciente assim 

como para o cirurgião já que o procedimento consome menos tempo, o 

sangramento é mínimo, a instalação do implante é mais rápida, e não há 

necessidade de fazer e remover suturas. O edema e a dor podem ser evitados 

quando não há reflexão de retalho. Esta técnica é muito bem aceita, porém 

cuidados pré- operatórios devem ser tomados para a correta avaliação do volume 

ósseo. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão da literatura das suturas em 

implantodontia, no que diz respeito ao material e o instrumental utilizado, na 

técnica, nos tipos de retalhos e incisões, na resposta tecidual aos fios e falhas na 

sutura. Incluindo vantagens e desvantagens da cirurgia flapless (sem retalho), 

portanto sem sutura e levantamento estatístico das deiscências de sutura. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Histórico 

3.1.1. Histórico das suturas 
O fio de algodão já era utilizado no ano 500 a.c., o catgut foi mencionado 

por Galeno em 150 a.c., o fio de seda foi utilizado no século V, o advento do fio de 

nylon deu-se em 1940 e o fio de polipropileno (Prolene) surgiu em 1962. Por sua 

vez, em 1970 foi introduzido o fio de ácido poliglicólico (PGA), em 1974 o fio de 

poliglactina 910 (Vicryl®, e Vicryl Rapid®) e em 1981 o fio de polidioxanone 

(PDSII), sendo estes dois últimos pertencentes ao grupo dos fios absorvíveis 

(Fagundes et al.,1991). 

O termo “sutura” é usado para designar todo material utilizado para ligar 

(amarrar) vasos sanguíneos ou aproximar (costurar) tecidos. Foram identificadas 

referências escritas desde 2000 a.c., que descrevem a utilização de fios e fibras de 

animais em suturas. Durante os séculos seguintes, uma grande variedade de 

materiais como seda, linho, algodão, crina de cavalo, fibras e intestinos de animais 

e fios fabricados em metais preciosos foram empregados em procedimentos 

operatórios. Algumas destas alternativas ainda são utilizadas na prática clínica 

moderna (Silverstein, 2003). 
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As civilizações antigas, como a grega e a romana, a ciência médica e os 

cirurgiões já se preocupavam com o fechamento das feridas. Inicialmente, esse 

procedimento era realizado com suturas de linho, algodão, tiras de couro, cascas 

de árvores, crinas de cavalo e tendões de vários animais (Dourado et al.,2005). 

 

3.1.2. Histórico da implantodontia 
 

A preocupação em substituir dentes naturais perdidos para o 

restabelecimento funcional e/ou estético advém de épocas remotas. A civilização 

Maia, no século VIII d.c., foi a pioneira na utilização de implantes aloplásticos 

(elementos não biológicos inertes e alheios ao corpo humano). Expedições 

arqueológicas encontraram uma pedra negra substituindo um incisivo central 

inferior e conchas marinhas caracterizadas no lugar de incisivos centrais inferiores 

(Magini, 1999). 

No final da década de trinta, os biomateriais e diferentes técnicas cirúrgicas 

e protéticas começaram a ser discutidas, delineando o período moderno. Dahal 

(1941) na Suécia realizou implantes subperiostais. Formiggini (1947) usou 

implante helicoidal intra-ósseo em ácido inoxidável ou em Tântalo e Scialom 

utilizou implantes intra-ósseos agulhados em tripé (Davarpanah et al., 2003).  

Na era moderna a odontologia experimentou um enorme desenvolvimento 

científico, conceitual e tecnológico, modificando e aprimorando os tratamentos. Um 

grande avanço terapêutico foi o descobrimento da osseointegração, princípio de 

união do osso com implante de Titânio, pelo professor doutor Per-Ingvar 

Brånemark em 1965. O que possibilitou devolver aos indivíduos edentados a 

função mastigatória (Saliba, 2005). 
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Aproximadamente 500.000 implantes osseointegráveis são instalados por 

ano, alcançando um índice de sucesso em torno de 95%. Esta taxa de sucesso se 

deve principalmente aos avanços nas pesquisas, que aperfeiçoaram o desenho e 

a superfície do implante, e aos procedimentos regenerativos de tecido duro e mole, 

que permitiram a instalação de implantes em regiões com prognóstico imprevisível 

tempos atrás (Sullivan, 2001). 
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3.2. Incisões, retalhos e manipulação tecidual 

3.2.1. Fenótipo gengival 
Maynard e Wilson (1980) descreveram quatro tipos de periodonto, como 

mostra a tabela 1 abaixo: 

Periodonto tipo I 

Espessura de tecido queratinizado e do processo 

alveolar normal ou “ideal”, e largura de tecido 

queratinizado de 3 a 5 mm aproximadamente. A 

palpação revela um periodonto espesso. Tipo de tecido 

que tudo pode sofrer. 

Periodonto tipo II 

Espessura de tecido queratinizado reduzida e do 

processo alveolar normal, e largura do tecido 

queratinizado menor que 2 mm. A palpação revela um 

osso subjacente de espessura razoável. Tipo de tecido 

que poderia conservar-se. 

Periodonto tipo III 

Espessura de tecido queratinizado normal e do 

processo alveolar reduzida, e largura do tecido 

queratinizado de 3 a 5 mm aproximadamente. As 

raízes dentárias poderiam ser palpadas. Tipo de tecido 

que pode sofrer com movimentos ortodônticos de 

vestibularização. 

Periodonto tipo IV 

Espessura de tecido queratinizado e do processo 

alveolar reduzida, e largura do tecido queratinizado 

menor que 2 mm. Tipo de tecido que confere risco para 

problemas mucogengivais 

Tabela 1. Classificação do Periodonto segundo Maynard (1980). 
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Conforme Kao e Pasquinelli (2002) os diferentes biótipos periodontais 

apresentam comportamentos distintos quando submetidos à injúria e/ou 

manipulação cirúrgica. Os biótipos finos normalmente apresentarão recessões 

gengivais, enquanto o biótipo espesso tendem a apresentar fibrose, edema e bolsa 

periodontal. 

De acordo com Rebollal (2006) o fenótipo gengival apresentado pelo 

paciente deve ser diagnosticado durante a fase de planejamento para que uma 

abordagem cirúrgico-protética adequada seja realizada. 

Segundo Marinho (2007) o fenótipo é o conjunto de características que 

podem sofrer influência do genótipo ou de condições ambientais. Desta forma, a 

perda do dente e a instalação de um implante são condições ambientais que 

podem alterar o fenótipo gengival pré-existente; e se este fenótipo era 

esteticamente agradável, qualquer mudança poderá causar transtornos funcionais 

e estéticos. Portanto é importante reconhecer quais aspectos do fenótipo gengival 

podem sofrer mudanças após a instalação do implante. 
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A tabela 2 mostra as diferenças entre o fenótipo gengival espesso e fino de 

acordo com Kao e Pasquinelle: 

FENÓTIPO ESPESSO FENÓTIPO FINO 

Arquitetura plana do tecido 
mole e osso 

Arquitetura festonada do 
tecido mole e osso 

Tecido mole fibroso Tecido mole friável e delicado 

Faixa larga de gengiva 
inserida 

Faixa estreita de gengiva 
inserida 

Osso subjacente espesso 
resistente ao traumatismo 

Osso subjacente fino 
caracterizado por fenestração 

e deiscência 

Reage à doença periodontal 
com formação de bolsa e 

defeito infra-ósseo 

Reage à doença periodontal e 
ao traumatismo com recessão 

de tecido marginal 

Forma dental quadrada Forma dental triangular 

Tabela 2. Fenótipo gengival (Kao e Pasquinelli, 2002). 
 

De acordo com Kao et al.(2008) o tecido gengival espesso representa a 

imagem da saúde periodontal. O tecido tem aparência densa com uma larga faixa 

aderida. A topografia gengival é relativamente plana sugestiva de presença de 

arquitetura óssea espessa subjacente. O tecido gengival fino tende a ser delicado 

e quase transparente. O tecido parece friável com mínima faixa de gengiva 

aderida. O tecido mole é muito ondulado e a aparência é sugestiva de osso fino ou 

mínimo sobre as raízes vestibulares. 
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Figura 1 - Fenótipo gengival espesso. Fonte: Clivo. 

 

Figura 2 - Fenótipo gengival fino. Fonte: Clivo. 

3.2.2. Incisões 
De acordo com Hupp (2005) ao se realizarem incisões nos tecidos, é 

importante relembrar alguns princípios básicos como usar uma lâmina afiada de 

tamanho apropriado, pois ela permite que as incisões sejam feitas sem danos 

desnecessários causados por repetidos cortes. Deve-se imprimir um corte firme e 

contínuo, pois cortes superficiais e repetidos aumentam a lesão tecidual e a 

quantidade de sangramento da ferida, prejudicando assim, sua cicatrização; deve-

se evitar cortar estruturas vitais. O bisturi deve ser posicionado 

perpendicularmente à superfície epitelial, pois este ângulo produz margens 

quadradas na ferida que são mais fáceis de serem reaproximadas para a 
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realização da sutura. A incisão vertical (relaxante) deve ser executada ao nível do 

dente anterior à área que será operada. Esta incisão normalmente é iniciada em 

uma linha proximal a um dente ou na papila interdental adjacente e é movida 

obliquamente em direção apical através da gengiva e mucosa a fim de tornar a 

base do retalho maior do que seu ápice, o que garante melhor aporte sanguíneo. 

 

Figura 3 – Instrumental para incisão (cabos de bisturi e 

lâminas). Fonte: Clivo. 

 

Figura 4 – Laminas 15-c e 15 para incisão. Fonte: Clivo. 

De acordo com Freitas (2006) a diérese é o ato pelo qual se separa, divide 

os tecidos, abrindo caminho para se chegar aos planos mais profundos e atingir o 
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objetivo da cirurgia. A incisão é um tipo de diérese e constitui o corte dos tecidos, 

deve ser realizado de maneira firme e contínua, sempre com lâmina descartável. A 

direção da lâmina deve ser sempre perpendicular à superfície do tecido cortado. O 

ângulo reto produz margens mais quadradas (não biseladas), facilitando a 

recolocação das bordas da ferida. As incisões longas também aumentam o campo 

cirúrgico, permitindo melhor visibilidade da região a ser operada. Não se deve 

economizar no tamanho da incisão, pois a reparação de uma incisão longa ocorre 

tão rapidamente quanto a de uma curta. A divulsão representa o afastamento dos 

tecidos (sem seccioná-los) por meio de tesouras ou pinças rombas. O autor conclui 

que incisões bem planejadas permitem boa visibilidade, controle da hemorragia, 

preservação de determinadas estruturas anatômicas, margens da ferida bem 

suturadas sobre tecido sadio, fornecendo assim bom suporte para cicatrização, 

evitando-se deiscência, necrose e até mesmo infecção pós-operatória. 

Ottoni e Magalhães (2006) determinam que a lâmina de bisturi deva ser 

afiada e de tamanho apropriado. Uma incisão firme e “única” deve ser feita para 

evitar irregularidades nos bordos dos retalhos, e consequentemente, uma má 

adaptação do mesmo no momento da sutura. As incisões feitas com lâmina 

perpendicular à superfície epitelial produzem margens quadradas na ferida 

cirúrgica facilitando a reaproximação dos tecidos. As incisões utilizando um ângulo 

de 45º entre a lâmina e o epitélio expõem uma área maior de tecido conjuntivo. 

  

Figura 5 – Inclinação da lâmina para incisão. (a) Perpendicular; (b) 45º.  Fonte: Clivo. 
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Segundo Wolf et al. (2006) todo retalho inicia-se com incisões. Sempre que 

são feitas incisões horizontais, que podem ser intra-sulculares, simplesmente, ou 

paralelas à margem gengival (Incisões Marginais), podendo situar-se a diferentes 

distâncias dessa última. Em geral, a incisão paralela à margem acompanha a linha 

(ideal) da gengiva. Com a finalidade de preservar a papila interdental. 

 

Figura 6 – Incisão intra-sulcular. Fonte: Clivo. 

Segundo Silva Gomes et al.(2007) as incisões conservadoras, realizadas 

com punch durante a cirurgia para instalação dos implantes, permitiram um melhor 

contorno mucosal, tempo cirúrgico menor devido à ausência de suturas, maior 

estabilidade dimensional dos tecidos duros e moles devido à ausência de retalho 

mucoperiostal. As incisões com bisturi circular (punch) fazem com que não haja 

interrupção na irrigação sanguínea das estruturas biológicas envolvidas e uma 

elevação do retalho mucoperiostal, que pode causar uma maior retração gengival 

e reabsorção óssea. 

De acordo com Koymen et al.(2009) os resultados obtidos com um estudo 

clínico e anatômico demonstram que a incisão no meio da crista foi aceita como o 

mais seguro e confiável método devido a taxas mínimas de complicação. A incisão 

sobre a crista em associação com relaxantes verticais aumenta a visibilidade da 

área do tecido ósseo. Mas a descontinuidade da estrutura vascular pela incisão 
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relaxante vertical causa o desconforto do paciente. Os autores consideram que a 

relaxante não deve ser realizada, devido a este suprimento sanguíneo insuficiente. 

No planejamento da incisão, o conhecimento da relação vascular na área vai 

providenciar manipulação exata e apropriada.  

3.2.3. Retalhos 

De acordo com Sailer (2000) a realização (ou rebatimento) do retalho 

consiste em levantar a mucosa junto com o periósteo, separando-o da superfície 

óssea. Um retalho que mantém a integridade do periósteo é menos traumático, 

pode ser perfeitamente reposicionado e proporciona uma visão direta do osso 

alveolar no campo cirúrgico. Ainda segundo o autor pode-se afastar o retalho de 

duas maneiras: espessura total e parcial ou dividido. No primeiro caso o periósteo 

é afastado juntamente com o retalho, sendo este o tipo de retalho mais utilizado 

em cirurgia bucal para expor o processo alveolar. Ele pode ser realizado tão largo 

quanto necessário; proporciona uma visualização direta e perfeita do campo 

operatório e pode ser precisamente reposicionado. No segundo caso o periósteo 

não é refletido junto com o retalho, o tecido é separado imediatamente acima e de 

forma adjacente ao periósteo, ou dentro dos tecidos moles submersos. Retalhos 

divididos podem ser criados com uma lâmina de bisturi n⁰ 15 angulada 

obliquamente, ou com tesouras de ponta bem fina. Sua indicação é para obter 

tecido mole para cobrir defeitos em outras partes da boca, ou para criar um 

vestíbulo aprofundado em segmentos de arco dentados ou edentados. 
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Figura 7 – Retalho de espessura total, sem relaxantes. Fonte: Clivo. 

Segundo Hupp (2005) os retalhos cirúrgicos são realizados para oferecer 

acesso cirúrgico a uma área ou mover tecidos de um local para outro. Retalhos em 

envelope são aqueles criados por incisões únicas e contínuas, por exemplo, 

incisão feita em volta do colo de vários dentes para expor o osso alveolar sem 

incisões verticais. 

Schuler et al (2005) apresenta um novo desenho de retalho para 

procedimentos de enxerto retirado da sínfise mandibular. Após a realização da 

incisão, um retalho de espessura total é elevado, mantendo a integridade do 

periósteo que se encontra preso ao segmento inferior do queixo. Isso facilita a 

readaptação durante o fechamento. Limitar o desenho do retalho ao tecido 

queratinizado facilita o fechamento e evita a deiscência da ferida. 

Para Ottoni e Magalhães (2006) os retalhos podem ser classificados quanto 

à espessura em totais e parciais ou divididos. No retalho total todo o complexo 

gengivo-muco-periósteo é destacado. No parcial o periósteo é preservado sobre o 

osso. Para realização de retalho parcial é necessário a introdução da lâmina em 
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uma angulação que permita dividir o tecido conjuntivo de maneira que uma porção 

fique aderida ao retalho e outra fique aderida ao osso alveolar. A porção retida ao 

osso permite uma boa manutenção do suprimento sanguíneo para os enxertos em 

bloco, bem como uma boa ancoragem para realização da sutura periostal. Em 

áreas com fenestrações e deiscências a permanência do periósteo e parte do 

tecido conjuntivo atua protegendo as estruturas subjacentes das reabsorções que 

sempre ocorrem quando há exposição óssea. 

 

Figura 8 – Retalho de espessura total, com relaxantes. Fonte: Clivo. 

Segundo Ozan et al. (2007) o retalho mucoperiostal é tradicionalmente 

elevado para melhorar a visualização do sítio receptor de implantes dentários e 

identificar e proteger estruturas nobres existentes nesta região. Quando uma 

limitada quantidade óssea é avaliada, o retalho pode ajudar na instalação do 

implante reduzindo o risco de fenestrações e perfurações. No entanto, essa 

manobra requer a execução de suturas que podem apresentar considerável grau 

de morbidade e desconforto, com potencial desenvolvimento de recessão gengival 

e reabsorção óssea ao redor de dentes naturais. 
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3.2.4. Manipulação dos tecidos 
Para Misch et al. (2004) a manipulação de ambos os tecidos palatino e 

vestibular permite obter um volume adicional de tecido suficiente para aumentar a 

altura da papila inter implantes. O procedimento cirúrgico pode ser usado em uma 

técnica de um estágio ou no segundo estágio quando uma técnica de dois estágios 

é realizada. Pode-se ainda incorporar enxertos de tecido mole quando maior 

quantidade de tecido é desejada. 

  

  

Figura 9 – Manipulação tecidual, para obtenção de melhor contorno gengival (Dobra 

cirúrgica). Fonte: Clivo. 

De acordo com Hupp (2005) o uso de técnicas adequadas de incisão e o 

desenho do retalho desempenham importante papel. Se possível, utilizar somente 

pinças dentadas ou ganchos para segurar os tecidos. O tecido não deve ser 

retraído de forma agressiva para obtenção do acesso cirúrgico. Isso inclui não 

puxar excessivamente a bochecha ou a língua durante a cirurgia. Os tecidos moles 

também devem ser protegidos do calor provocado pelo atrito ou trauma direto 
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causado pela broca. Os tecidos não devem ficar secos; as feridas abertas devem 

ser frequentemente umedecidas ou cobertas com gaze úmida e somente 

substâncias fisiológicas devem estar em contato com os tecidos. 

 

Figura 10 – Manipulação tecidual para síntese sem tensão. Fonte: 

Clivo. 

Segundo Ottoni e Magalhães (2006) o cuidado com incisões e a escolha de 

um traçado geométrico adequado para o acesso à área a ser tratada evita danos 

teciduais irreparáveis. Os tecidos podem ser danificados facilmente pelo excesso 

de força de tração e compressão, extremos de temperatura, dissecção e uso de 

substâncias químicas não fisiológicas. A utilização de instrumentos rombos para o 

rebatimento e divulsão dos retalhos é recomendada, bem como pinças delicadas 

para não promoverem perfurações desnecessárias nos tecidos. Esses devem ser 

mantidos hidratados e umedecidos frequentemente com irrigação abundante e/ou 

gaze umedecida. A elevação da temperatura pelas brocas de osteotomia deve ser 

minimizada com irrigação abundante. 

Segundo Sclar (2008) o objetivo básico da manipulação de tecido mole é o 

estabelecimento da saúde do tecido mole periimplantar envolvido. A quantidade, 
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qualidade e a posição da gengiva inserida relativa ao plano de emergência do 

implante deverão ser avaliadas antes da realização da cirurgia de implante. O 

retalho deve ter um desenho para assegurar que uma adequada faixa de gengiva 

inserida, com boa qualidade, esteja disponível por lingual ou palatino no plano de 

emergência do implante. 

 

Figura 11 - Cicatrizador instalado em área com deficiência de gengiva inserida. 

Fonte: Clivo. 

3.3. Materiais utilizados na sutura 

Uma vez que um procedimento cirúrgico tenha sido completado, o retalho 

mucoperiostal é reposicionado para o sítio original e mantido no lugar pela sutura. 

(Peterson, 2005). 

3.3.1. Agulhas 
Segundo Cuffari (1997) as agulhas de sutura têm o seu comprimento 

representado em milímetros e o seu tamanho exato expressado na face externa do 
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envelope estéril em que estão acondicionadas. No caso da atraumática o diâmetro 

é igual ao do fio de sutura. 

De acordo com Peterson (2005) a agulha para sutura intra-oral é curva, 

para permitir seu manuseio através de um espaço limitado, onde uma agulha reta 

não poderia passar. Segundo este autor, a ponta da agulha de sutura pode ser 

cônica, como uma agulha de costura, ou triangular, o que permite que ela seja 

cortante. Uma agulha cortante passará pelo mucoperiósteo mais facilmente do que 

uma agulha cônica. A agulha de sutura comumente utilizada na boca é pequena, 

de 3/8 a ½ de círculo com uma borda cortante reversa. A borda cortante ajuda a 

agulha passar através do retalho mucoperiostal, que é relativamente resistente.  

 

Figura 12 – Agulha de corte reverso (triangular). Fonte: Clivo. 

 

Figura 13 – Agulha cônica (circular). Fonte: Clivo. 
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De acordo com Lai (2010) as agulhas são produzidas de liga de aço 

inoxidável, que têm excelente resistência à corrosão e apresentam as seguintes 

características ideais: aço inoxidável de alta qualidade, menor diâmetro possível, 

estável na pega pelo porta-agulhas, capaz de implantar material de sutura nos 

tecidos com mínimo trauma, afiada o suficiente para penetrar o tecido com mínima 

resistência, estéril e resistente à corrosão para prevenir a entrada de 

microrganismos na ferida. 

3.3.2. Fios de sutura  
Para Nary Filho (2002) a procura por um material de sutura ideal implica 

não apenas em compatibilidade biológica, mas também seu comportamento 

clínico. Eles devem apresentar boa resistência à tração, estabilidade dimensional, 

ausência de memória, boa segurança no nó, e flexibilidade suficiente para não 

danificar a mucosa oral. Ao mesmo tempo têm que evitar ou limitar adesão e 

proliferação bacteriana. 

Para Peterson (2005) os fios de sutura não reabsorvíveis mais comumente 

utilizados em cirurgia oral e maxilofacial são seda, nylon, poliéster, e polipropileno. 

As suturas não reabsorvíveis são monofilamentares ou multifilamentares. A forma 

multifilamentar aumenta a força da sutura, mas também aumenta a dificuldade de 

limpeza da sutura e é mais propensa à contaminação bacteriana da ferida. Suturas 

de seda e poliéster são usadas vantajosamente somente na forma multifilamentar. 

A cor preta do fio é preferível, por torná-lo mais visível quando o paciente retorna 

para remover a sutura.  

Segundo Freitas (2006) os fios de sutura podem ser classificados quanto às 

suas propriedades: 
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Capilaridade – Capacidade de absorver e conduzir os líquidos. Essa 

capacidade vai favorecer a absorção perpetuando a infecção 

e, portanto retardando o processo de cicatrização, o que pode 

levar a deiscência de sutura. A sutura contínua permite a 

disseminação da infecção ao longo do trajeto do fio. 

Coeficiente de fricção – Capacidade do fio de fixar o nó. Quanto 

maior o coeficiente de fricção, melhor será a fixação do nó. O 

fio de linho apresenta o maior coeficiente de fricção, contra os 

derivados da poliamida monofilamentares que apresentam o 

menor coeficiente de fricção. 

Reação tecidual – Esta reação depende muito da aceitação orgânica 

individual. Os de origem animal são os que provocam maior 

reação inflamatória. Os fios metálicos são praticamente inertes 

aos tecidos 

De acordo com Lisboa (2006) os fios de sutura têm a finalidade de 

aproximar e manter os tecidos em posição para promover a reparação das feridas. 

Na opinião de Lai (2010) a sutura ideal tem as seguintes características: 

estéril, possa ser usada em qualquer procedimento, causa a menor injúria tecidual 

ou reação, fácil de manipular, firmeza do nó, alta resistência a tensão, absorção 

favorável, resistência à infecção. Como não há material que preencha todos esses 

requisitos, a sutura deve ter as seguintes características fundamentais: estéril, 

diâmetro e tamanho uniformes, maleabilidade para fácil manuseio e segurança do 

nó, resistência à tensão uniforme pelo tipo e tamanho, livre de irritantes e 

impurezas que causariam reação tecidual. 



 40 

Os fios de sutura são classificados em absorvível e não absorvível como 

mostra a Tabela 3. 

 

Reabsorvíveis 

Origem 
Sintética 

Poliglecaprone Monofilamento 

Poliglactina Monofilamento e 
Multifilamento trançado 

Ácido poliglicólico Multifilamento trançado 

Polidioxanona 
Monofilamento 

Gliconato 

Origem 
Animal 

Catgut Simples 
Multifilamento torcido 

Catgut Cromado 
 

Não 
Absorvíveis 

Origem 
Animal 

Seda Multifilamento trançado 

Origem 
Vegetal 

Algodão Multifilamento torcido 

Linho Multifilamento trançado 
ou torcido 

Origem 
Sintética 

Nylon 
Monofilamento 

Polipropileno 

Poliéster 
Monofilamento 

Multifilamento trançado 

Politetrafluoretileno Monofilamento poroso 

Origem 
Mineral 

Aço inoxidável Monofilamento 

 

 

Tabela 3 – Classificação dos Fios de Sutura (Da Silva, 2009). 
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3.3.2.1. Absorvíveis 

Ganharam popularidade nas cirurgias periodontais e de implante porque 

eles resultam em menos inflamação pós- operatória e em um estado pós-

operatório mais confortável, já que nenhuma remoção obrigatória de sutura é 

necessária (Silverstein, 2003). 

a) Origem sintética 

a.1) Poliglecaprone 25 (Monocryl®) 

De acordo com Bezwada et al. (1995) o poliglecaprone 25 é um fio 

monofilamentar sintético à base de blocos segmentados de copolímeros de épsilon 

coprolactona e glicolida que são absorvidos por hidrólise quando em contato com 

organismos vivos. O Monocryl® (poliglecaprone 25), monofilamentar, é mostrado 

com excelentes propriedades, mínima resistência durante a passagem através dos 

tecidos e excelente propriedade tênsil. Este material apresenta in vivo uma 

resistência à ruptura de aproximadamente 20 a 30% após duas semanas, 

considerando-se o período crítico para a cicatrização da ferida em leve ou mínima 

reação tecidual. 

Para Nary Filho (2002) dentre os fios de sutura disponíveis no mercado, 

poliglactina 910 é um dos favoritos. Ele é resistente a tração e de fácil 

manipulação. Têm um comportamento excelente não permitindo a adesão de 

placa, nem reações inflamatórias ao seu redor. Em comparação com 

poliglecaprone 25, este último demonstrou comportamento biológico similar, no 

entanto, nas primeiras 48 horas foi possível observar uma biocompatibilidade 

melhor com menor reação inflamatória. O melhor comportamento do 

poliglecaprone 25 pode estar relacionado com sua composição química, 25% 

copralactone e 75% glycolid, e também com sua característica monofilamentar. O 



 42 

poliglecaprone 25 está indicado para utilização em tecidos moles. Em geral é 

contra-indicado em coabitação com tecidos sob tensão. 

 

 

Figura14 – Fio de sutura poliglecaprone 25 (Monocryl) 

a.2 ) Poliglactina (Vicryl ®) 

Para Saito et al. (2006) este fio multifilamentar, trançado e bem estirado, é 

absorvido em um período de 60 a 80 dias, com boa resistência à tração e de fácil 

manuseio, além de não favorecer aderências e não desencadear reação 

inflamatória significativa em seu redor. Por todas essas qualidades, tem sido 

considerado um material excelente para qualquer tipo e plano de sutura, podendo 

ser empregado em suturas mais delicadas ou que requerem maior tempo de 

permanência. 

De acordo com Rossi et al (2008) o fio de poliglactina 910 apresentou a 

maior resistência tênsil dentre os três fios analisados em seu 

trabalho(Catgut,Poliglecaprone e Poliglactina). 
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Figura 15 – Fio de sutura poliglactina 910 (Vicryl®). 

a.3) Ácido poliglicólico 

Segundo Tolosa (1996) o ácido poliglicólico é um fio sintético absorvível 

composto de um monopolímero de ácido glicólico (ácido hidroxiacético) moldado 

em multifilamentos, com boa resistência, bom manuseio na confecção dos nós e 

boa fixação. Seu material é considerado inerte, não antigênico e não piogênico. 

Sua absorção ocorre por hidrólise de forma uniforme e previsível. 

a.4) Polidioxanona (PDS) 

 De acordo com Slater (1998) Polidioxanona é um polímero não alergênico, 

não piogênico, provocando apenas uma ligeira reação tecidual durante a 

absorção. As suturas com PDS são indicadas em aproximações de tecidos moles 

em vários tipos de cirurgias. É particularmente útil quando se espera a combinação 

de uma sutura absorvível com resistência prolongada. 

a.5) Gliconato 

Segundo Morris (1986) o gliconato é um monofilamento sintético absorvível 

produzido a partir do gliconato, oferece boa maleabilidade e segurança nos nós 

das suturas. Em 14dias após o implante nos tecidos ocorre 50% da sua 
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degradação pelos tecidos, sendo totalmente absorvido em 90 dias. É um fio com 

baixo coeficiente de atrito. Sua superfície lisa permite usá-lo em suturas delicadas 

e minimiza a aderência de bactérias. 

b) Origem animal 

b.1) Catgut 

De a cordo com Slater (1998) o catgut é um multifilamento preparado a 

partir da camada serosa do intestino delgado dos bovinos sadios. Esta porção do 

intestino possui fibras longitudinais que proporcionam maior resistência ao fio. É 

um fio de origem protéica, composto de colágeno, tratado com solução de 

glutaraldeído para aumentar a resistência tênsil, embalado em solução 

conservante de álcool isopropílico e esterilizado com cobalto 60. Este fio não pode 

ser autoclavado, pois o calor desnatura as proteínas causando a perda da 

resistência. 

Segundo Peterson (2005) o catgut simples tem uma reabsorção 

relativamente rápida na cavidade oral, raramente permanece por mais de cinco 

dias. O gut que tem sido tratado por soluções de curtimento (ácido crômico) é 

denominado de gut cromado, e permanece por mais tempo, cerca de 10 a 12 dias. 

Ainda segundo este autor os fios reabsorvíveis sintéticos são formados de uma 

cadeia longa de polímeros trançados no seu interior, exemplo: ácido poliglicólico e 

poliláctico. Estes últimos são lentamente reabsorvidos, permanecendo por mais de 

quatro semanas antes de serem reabsorvidos e, portanto, são raramente indicados 

na cavidade oral.  

De acordo com Kim et al.(2007) a vantagem dos fios reabsorvíveis é o fato 

de não necessitarem de remoção, no entanto,estes materiais provocam uma série 
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de respostas teciduais durante sua degradação por hidrólise, digestão enzimática 

ou fagocitose.  

Segundo Rossi et al. (2008) o fio catgut simples é altamente absorvido em 

uma semana, período durante o qual ele perde metade da sua resistência. Devido 

às suas características físico-químicas, o fio catgut não é indicado em tecidos que 

exigem um tempo de cicatrização superior a uma semana. 

Segundo Lai (2010) a absorção dos fios reabsorvíveis ocorre por 

degradação enzimática nos materiais naturais e por hidrólise nos sintéticos. A 

hidrólise causa menos reação tecidual que a degradação enzimática. O primeiro 

estágio da reabsorção tem uma taxa linear, que dura vários dias a semanas. O 

segundo estágio é caracterizado por perda de massa. A perda de massa da sutura 

ocorre devido à resposta celular dos leucócitos que removem os restos celulares e 

materiais de sutura da linha de aproximação dos tecidos. As suturas naturais 

podem ser feitas de colágeno de intestino de mamíferos ou colágeno sintético 

(polímeros). As não reabsorvíveis provocam uma reação tecidual que resulta de 

encapsulamento do material de sutura por fibroblastos. As monofilamentares são 

feitas de um único filamento. Exibem menor resistência ao passar através dos 

tecidos do que as multifilamentares. As multifilamentares são compostas de vários 

filamentos torcidos ou trançados. São normalmente mais maleáveis flexíveis e tem 

maior capacidade de resistência a tensão do que as monofilamentares. 
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3.3.3.2.  Não absorvíveis  

a) Origem animal 

a.1) Seda 

Segundo Tolosa (1996) a Seda é produzida pela larva do bicho-da-seda 

quando forma o casulo. Suas fibras são industrialmente processadas a fim de 

remover as ceras e gomas naturais, antes do processo de trançar, permitindo um 

fio mais apertado e uma trança mais compacta com menor capilaridade. 

Geralmente é tingida de preto ou outras cores para facilitar a visualização no 

tecido. Algumas empresas acrescentam silicone na superfície do fio para aumentar 

sua flexibilidade e reduzir a reatividade no tecido que o recebe. Esse processo 

aumenta a sua pliabilidade. Embora classificada como uma sutura não absorvível, 

a seda perde lentamente a sua resistência à tensão e é absorvida em 

aproximadamente dois anos após sua implantação no tecido, se neles for deixada. 

 

Figura 16 – Fio de sutura de seda. Fonte: Clivo. 

De acordo com Silverstein (2003) os fios de seda consistem em filamentos 

de seda torcidos ou trançados para formar um cordão. As vantagens das suturas 

de seda são a lisura do fio e a elasticidade natural do material, que garantem 
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segurança ao nó. A sutura de seda preta era, inicialmente, a mais comumente 

usada em periodontia e cirurgia de implantes devido à sua fácil visibilidade e 

capacidade em ser amarrada com um nó corrediço. 

a.2) Algodão 

Segundo Slater (1998) o algodão é um fio multifilamentado, não absorvível, 

porém biodegradável, composto de longas fibras de algodão torcidas, com boa 

flexibilidade e resistência. É esterilizado por radiação ionizante à base de cobalto 

60. 

Soares et al. (2001) pesquisando o emprego do fio de algodão em feridas 

cirúrgicas alveolares, concluíram que o algodão apresentou um grande número de 

colônias bacterianas. Os autores também salientaram que a intensidade da 

contaminação interferiria na cicatrização dos tecidos alveolares para suturas intra-

orais. 

 

Figura 17 – Fio de sutura de algodão. 

a.3) Linho 

De acordo com Tolosa (1996) o linho é um fio multifilamentado, não 

absorvível, porém biodegradável como o algodão. Este material é produzido a 

partir de fibras pericíclicas do caule do linho. Possui boa resistência tênsil, é 

flexível, permite boa segurança na formação dos nós e baixo atrito quando 

implantado nos tecidos. Sua esterilização se dá através de óxido de etileno. 
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b) Sintéticos 

b.1) Nylon 

Segundo Rahal et al. (1998) o nylon é produzido a partir de poliamida. 

Normalmente se tem produzido e usado mais na forma monofilamentar, sendo, 

portanto isento de capilaridade. Possui elevada elasticidade, superfície lisa e 

uniforme, boa flexibilidade e baixo coeficiente de fricção. Sua resistência é 

intermediária e semelhante aos fios de polipropileno. Suas propriedades 

proporcionam alta resistência tênsil inicial, maleabilidade e passagem suave pelo 

tecido. Embora o nylon não seja absorvido, a hidrólise progressiva pode causar 

uma perda gradual de até 20% em sua resistência à tração em cada ano. 

 

Figura 18 – Fio de sutura de Nylon. 

b.2) Polipropileno 

Segundo Slater (1998) o polipropileno é um polímero obtido a partir do 

propileno sendo produzido na forma monofilamentar. Tem uma resistência 

intermediária, similar ao nylon, uma força de nós relativamente elevada, maleável 

e tenaz. Se os nós são aplicados firmemente, ocorrerá um achatamento onde os 

filamentos se cruzam, o que proporciona travamento. Este material raramente fica 

enfraquecido pela ação de enzimas teciduais. Devido à sua elasticidade, o 

polipropileno é adequado para sutura de tecidos com maior capacidade de 
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alongamento como musculatura e pele. Este material é ainda considerado como 

inerte por alguns autores e por não ter capilaridade inibe a adesão bacteriana, 

resistindo às infecções. 

b.3) Poliéster 

De acordo com Slater (1998) este fio é obtido a partir de um polímero de 

Tereftalato de Etileno, obtido à vácuo em elevada temperatura e preparado a partir 

de fibras de alto peso molecular, cadeia longa. Suas propriedades conferem boa 

resistência tênsil, reação tecidual moderada, fácil manuseio, além de excelente 

segurança do nó. 

b.4) Politetrafluoretileno 

 
Segundo La Scala e Lleo (1987) o fio de politetrafluoretileno é um 

monofilamento microporoso composto de um polímero de cadeia de carbono com 

átomos de flúor ao seu redor. Tem como características ser um fio maleável e 

elástico, não possuir memória, o que reduz a irritação causada pelos nós. Indicado 

para cirurgias orais entre outras. 

Jeong et al. (2000) relataram que o PTFEe (politetrafluoretileno expandido) 

tem demonstrado ter uma grande biocompatibilidade a longo prazo; não é 

antigênico e é inerte tanto biológica como quimicamente. 
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Figura 19 – Fio de politetrafluoretileno expandido no 14º dia, mostrando a camada de 

biofilme e mais perifericamente o epitélio e tecido conjuntivo. Sem terapia 

antibacteriana. S – Sutura; B – Biofilme; E – Epitélio e C – Tec. Conjuntivo 

(Leknes,2005). 

c) Minerais 

c.1) Aço inoxidável 

Segundo Brasil et al. (2001) é o fio metálico mais utilizado na sutura, 

principalmente de tecido ósseo. O aço inoxidável encontra-se disponível na forma 

monofilamentar e multifilamentar torcido. Trata-se de um fio não absorvível 

biologicamente inerte, não capilar e facilmente esterilizável por autoclave. O aço 

inoxidável é mais resistente à tensão em comparação a todos os outros fios de 

sutura. 

3.3.3. Espessura da sutura 
Segundo Silverstein (2003) o diâmetro do fio é mensurado em tamanho de 

1-0 a 10-0, sendo 10-0 o de menor diâmetro e tendo a menor resistência à tração. 

O mais comumente usado em odontologia é a 4-0. Quanto menor for a sutura, 

menor também será a resistência à tração da mesma. 
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De acordo com Peterson (2005) os fios mais finos geralmente causam uma 

cicatriz menor. Fios de espessura 3-0 são largos o bastante para prevenir 

laceração da mucosa, são suficientemente fortes para resistir às tensões intra-

orais sobre eles e para permitir o nó com o porta-agulhas. 

Lai (2010) informou que o tamanho da sutura caracteriza a espessura do fio 

que é demonstrado com zeros. Portanto quanto mais zeros, mais fino o fio (menor 

diâmetro). Quanto mais fino, menor a capacidade de força de tensão. 

 

Figura 20 – Fio de sutura Nylon 6-0 e Fio de Algodão 2-0. 

3.3.4. Instrumental de sutura 
Vários instrumentos são utilizados, em conjunto, para realizar a sutura, 

entre eles podemos citar: 

3.3.4.1. Porta-agulhas 

De acordo com Silverstein (2003) o porta- agulhas deve ter um tamanho 

apropriado ao da agulha selecionada e ser fabricado em aço de alta qualidade. Os 

mais usados em odontologia são do tipo Mayo ou Mathier. Devem também conter 

carboneto de tungstênio inseridos na constituição de seu mordente, para não 
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deformar a agulha de sutura. Para evitar danificar a ponta cônica ou as 

extremidades cortantes, ao usar o porta-agulha para puxar a agulha através do 

tecido, a mesma deve ser agarrada o máximo possível. Ao inserir a agulha no 

tecido, a força deve ser aplicada na direção da curva da agulha. 

De acordo com Peterson (2005) o porta-agulha é um instrumento com cabo 

que permite travamento e uma ponta ativa curta. A face da ponta ativa do porta-

agulha tem ranhuras de secção cruzada para permitir uma apreensão positiva da 

agulha e material de sutura. 

 

 

 

Figura 21 - Porta agulha de Mayo. 

 

 

Figura 22- Porta- agulha Mathier. 
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Figura 23 - Porta-agulhas Castroviejo. 

3.3.4.2.  Hemostáticos 

Segundo Silverstein (2003) são utilizados para pinçar vasos sanguíneos. 

Não devem ser usados para segurar a agulha. 

De acordo com Peterson (2005) a pinça hemostática apresenta ranhuras 

paralelas dentro da face da ponta ativa; por causa disso, diminui o controle sobre a 

agulha e o material de sutura, não devendo ser utilizada para suturar. 

 

Figura 24 - Pinças Hemostáticas curva e reta. 
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3.3.4.3. Tesouras 

Existem alguns tipos de tesouras (Silverstein, 2003): 

Tesoura curva com ponta pequena e estreita – utilizada para 

cortar tecidos e remoção de sutura. 

Tesoura pós-operatória – Para remoção de sutura não absorvível. 

 

Figura 25 - Tesoura reta de Goldman-Fox e Tesoura de Dean. 

De acordo com Peterson (2005) as tesouras de sutura geralmente têm cabo 

relativamente longo e argolas para os dedos, possuem em geral pontas curtas, 

porque o único propósito é cortar fios. A mais comumente usada é a tesoura de 

Dean, que tem o cabo ligeiramente curvo e bordas serrilhantes que cortam mais 

facilmente o fio.  

3.3.4.4. Pinças Para tecido 

Segundo Silverstein (2003) são utilizadas para manusear o retalho. Existem 

três tipos principais: 

Pinça de ponta lisa: não possui dentes.

Pinça de ponta 1X2: um único dente. Pode perfurar tecidos delicados. 

Pinça com dentes múltiplos: pinça de escolha para tecidos. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 26 - Pinças para tecidos (a - Pinça Dietrich, b - Pinça com auxiliar de sutura, c - 

Pinça dente de rato, d - Pinças com dentes múltiplos). 

3.4. Tipos e técnicas de sutura 

Santos et al.(2003) determinam que para a correta indicação do tipo de 

sutura a ser realizada, o profissional deve se preocupar com os aspectos pré, trans 

e pós-cirúrgicos para a efetiva regeneração dos tecidos lesados. Um desses 

cuidados após a realização de cirurgias seria indicar e realizar a melhor forma de 

coaptação desses tecidos, com o intuito precípuo de facilitar a cicatrização 

tecidual. 

De acordo com Silverstein (2003) as suturas são normalmente iniciadas de 

distal para mesial e em cada espaço interdental. A inserção da agulha deve ser 

sempre no retalho móvel em primeiro lugar. Deve-se evitar isquemiar o retalho 

quando se aperta o nó, para não bloquear o suprimento sanguíneo. As agulhas 

devem ser presas pelo porta–agulhas, próximo da região central destas 
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Figura 27 – Início da sutura de distal para mesial. Fonte: Clivo. 

De acordo com Peterson (2005) ao reaproximar o retalho, passa-se o fio 

primeiro através do tecido móvel (em geral o vestibular); a agulha é novamente 

presa pelo porta-agulha e passa através da mucosa inserida da papila lingual.Ao 

passar a agulha através do tecido, ela deve penetrar na superfície da mucosa em 

ângulo reto para fazer um orifício mínimo na mucosa. Se a agulha atravessa os 

tecidos obliquamente, o fio lacera a camada superficial do retalho quando é dado o 

nó, resultando em maior traumatismo aos tecidos moles. Uma quantidade 

adequada de tecido deve ser agarrada ao passar a agulha através do retalho, 

mínimo de 3 mm (três milímetros) entre o fio de sutura e as bordas do retalho. 
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PRINCÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS SUTURAS 

1. Utilizar fio de sutura sempre agulhado para diminuir o traumatismo no 
tecido. 

2. A agulha deve ser presa ao porta-agulha, aproximadamente no meio do 
seu corpo. A penetração da mesma nos tecidos deve se dar 
perpendicularmente ao tecido, girando conforme sua curvatura. 

3. Não devemos usar força e sim habilidade. 

4. O retalho a ser aproximado deve ser estabilizado com pinça com dentes. 

5. Na aproximação de duas bordas, uma livre e outra fixa, deve-se começar 
sempre pela borda livre. 

6. As extremidades do fio devem ser puxadas juntas e amarradas o 
suficiente para aproximar as bordas da ferida, sem comprometer a 
vascularização. 

7. Durante o manuseio da sutura, a agulha deve ser mantida presa a palma 
da mão ou mesmo entre os dedos do cirurgião, evitando-se lesões a 
face do paciente. 

8. O nó da sutura pode ser realizado com auxílio de instrumento (porta-
agulha) passando-se primeiro duas vezes os fios em sua volta, ou no 
sentido horário ou no anti-horário. Em seguida passa-se o fio uma 
única vez em volta do porta-agulha, mas desta vez no sentido contrário 
àquele usado anteriormente.Esta inversão no sentido é importante 
para a estabilização do nó. 

9. O número de pontos deve ser limitado o suficiente para fechar 
adequadamente a ferida. Um número excessivo de pontos significa 
mais material estranho no organismo. 

10. O corte do fio excedente ao nó deve ser feito cerca de 2 a 3mm acima 
deste.Isso previne excesso de fio que causaria incômodo ao paciente e 
retenção de placa. 

11. As suturas em mucosa devem ser mantidas por cinco dias. 

Tabela 4 – Princípios para a realização das suturas (Freitas, 2006). 
 

De acordo com Freitas (2006) a sutura, também chamada de síntese 

representa o conjunto de manobras que o cirurgião emprega para aproximar 

(reunir) os tecidos que foram separados. Seu objetivo é reconstruir a região 
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operada de maneira a voltar à condição que se encontrava antes da cirurgia. Por 

meio da síntese restitui-se a função e acelera-se a cicatrização. 

Para Ottoni e Magalhães (2006) a maior vantagem das suturas intra-orais é 

a possibilidade de retenção dos tecidos móveis através de quatro principais 

âncoras: dentes, periósteo, tecido conjuntivo e tecido gorduroso. Os dentes e o 

periósteo adjacentes ao retalho são os mais confiáveis e utilizados. 

A técnica de duplo cruzamento, descrita por Zuhr (2009) tem o objetivo de 

melhorar a adaptação da ferida e estabilização do retalho. Ancorada nos pontos de 

contato dos dentes a sutura é cruzada através da vestibular e da palatina. A 

vantagem desta técnica é adaptação do retalho vestibular e qualquer enxerto de 

tecido conjuntivo aos tecidos nutridores subjacentes.  

De acordo com Manso (2010) a técnica de sutura grega, utilizada por ele, 

tem minimizado bastante as exposições de membranas em todos os casos 

operados. Esta técnica consiste em se realizar um ponto simples e então, a agulha 

entra pelo mesmo lado emergindo no lado oposto com uma margem mínima de 

três mm de tecido bordejante. Novamente a agulha entra do mesmo lado 

emergindo por último e leva-a para o lado oposto atravessando o tecido com a 

mesma margem livre (3 mm) e assim sucessivamente até se obter o fechamento 

completo da ferida. 

 3.4.1. Técnicas de sutura utilizadas em implantodontia: 
1. Técnica de sutura interrompida - Para se realizar esta técnica deve-se inserir a 

agulha na porção externa do retalho vestibular, passar sob o ponto de contato, 

quando presente, depois pela porção interna do retalho lingual, voltar 

novamente sob o ponto de contato e dar o nó por vestibular. Esta técnica 
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mantém os retalhos unidos, mas não confere resistência à tensão de esforços 

musculares (Silverstein, 2003). 

 

Figura 28 - Sutura simples interrompida. Fonte: Clivo. 

A sutura interrompida simples é a mais usada na cavidade oral. Os pontos 

podem ser feitos com relativa rapidez, e a tensão de cada um deles pode ser 

ajustada individualmente. Se um ponto é perdido, as suturas remanescentes 

permanecem na posição (Peterson, 2005). 

Suturas interrompidas são formadas por pontos isolados que passam uma vez 

em cada retalho, é dado o nó e as extremidades separadas após o corte. Esta 

técnica consome muito tempo. Há necessidade de vários nós que propiciam o 

acúmulo de placa e é difícil de realizar em áreas de difícil acesso (Ottoni, 

2006). 
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``  

Figura 29 - Sutura simples interrompida em área extensa. Fonte: 

Clivo. 

2. Técnica de sutura interrompida em forma de oito – Esta técnica é normalmente 

utilizada em áreas de difícil acesso como a lingual de segundo molar. Deve-se 

inserir a agulha pela porção externa do retalho vestibular, passar a agulha sob 

o ponto de contato, inverter a posição da agulha e inseri-la na porção externa 

do retalho lingual, passar novamente sob o ponto de contato e amarrar o nó na 

vestibular (Silverstein, 2003). 

3. Suturas contínuas – A agulha é inserida na face externa vestibular e depois 

pela face interna lingual e feito um nó. Continua-se inserindo a agulha de 

vestibular para lingual e caminhando para mesial até cobrir toda a linha de 

incisão. No final a última laçada é frouxa para permitir amarrar o nó. A principal 

desvantagem desta técnica é o fato que pode-se ocorrer uma ruptura de um 

ponto levando ao rompimento de toda a sutura, comprometendo assim o 

fechamento. Como vantagem a menor quantidade de nós parece ser a 

principal, além de evitar suturas periostais (Silverstein, 2003). 
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Figura 30 - Sutura contínua. Fonte: Clivo. 

Se a incisão for longa, um método de sutura contínuo pode ser usado 

eficientemente. Quando se usa essa técnica, o nó não precisa ser feito para 

cada ponto, o que torna muito mais rápida a sutura de uma incisão longa. A 

desvantagem de uma sutura contínua é que, se um ponto for perdido, perde-se 

toda a sutura (Peterson, 2005). 

Suturas contínuas consistem de uma série de suturas sem interrupção, 

sem cortar ou apertar o nó em cada laçada (Ottoni, 2006). 
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Figura 31- Sequência fotográfica de uma sutura contínua. Fonte: Clivo. 

4. Técnica de sutura de colchoeiro – São utilizadas para maior segurança do 

retalho (contenção) e para maior controle e exatidão no posicionamento do 

retalho. São principalmente utilizadas para resistir à tração muscular, adaptar 

os retalhos cirúrgicos ao osso subjacente, em barreiras regenerativas em 

implantes e/ou dentes, e para modificar a posição das extremidades dos 

retalhos cirúrgicos (Silverstein, 2003). 
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Figura 32 - Sutura de contenção. Fonte: Clivo. 

Esta técnica permite a passagem da agulha duas vezes através dos tecidos. 

Pode ser usada horizontalmente ou verticalmente. É vantajosa, pois o fio de sutura 

não permanece no interior da área cirúrgica, minimizando a contaminação. Está 

indicada para cirurgia de preservação de papila em áreas estéticas e em outras 

cirurgias onde é necessário maior coaptação dos bordos (Ottoni, 2006). 

 

4.1. Sutura de colchoeiro horizontal – Esta técnica permite maior segurança 

pela aproximação dos bordos do retalho e também resiste às tensões das 

inserções musculares. Deve-se inserir a agulha na porção externa 

vestibular depois na interna lingual, amarrar o nó por vestibular e continuar 

inserindo a agulha por vestibular, porém em sentido mesial, a agulha sairá 

por lingual e deve-se inseri-la por lingual, sempre em sentido mesial. 

Proceder desta forma até o fim da incisão e amarrar o nó através de uma 

laçada frouxa (Silverstein, 2003). 
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 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

 (g) 

 

Figura 33- Sequência de fotos da técnica de sutura em colchoeiro. (a) Porta-agulha 

segurando a agulha de maneira correta, (b) inserção da agulha na mucosa móvel e 

perpendicular ao tecido, (c) inserção da agulha na mucosa fixa pela porção interna, (d) 

inserção da agulha pela porção externa da mucosa fixa, (e) saída da agulha na porção 

externa da mucosa móvel, (f) tracionamento das duas pontas do fio para aproximar os 

tecidos, (g) confecção do nó. Fonte: Clivo. 
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Segundo Peterson (2005) com a técnica de colchoeiro horizontal é 

possível unir duas papilas com um único ponto. 

4.2. Sutura de colchoeiro vertical – É recomendada para procedimentos de 

enxerto, visto que resiste à tração e possibilita o máximo fechamento 

tecidual. Para a técnica deve-se penetrar no retalho por vestibular e pela 

porção externa à aproximadamente 4 a 6 mm da margem e depois o 

retalho lingual pela porção interna na mesma altura. Penetrar novamente 

pela porção externa o retalho lingual em posição mais coronal 2 a 3 mm da 

margem e voltar ao retalho vestibular pela porção interna, proceder ao nó 

(Silverstein,2003). 

3.4.2. Remoção de suturas: 
De acordo com Peterson (2005), ao remover a sutura, os detritos da 

superfície do fio devem ser limpos com um cotonete embebido em peróxido, 

clorexidina, iodóforos ou outra solução anti-séptica.  

  
Figura 34- Remoção de sutura sem eliminação da placa, que permaneceu sobre a 

mucosa. Fonte Clivo. 

3.5. Nó 

A constante interrogação a respeito da existência de uma distância ideal 

entre os nós de uma sutura motivou o estudo realizado por Arcieri et al.(1991). 

Onde foi realizada uma análise clínica e histológica da influência da distância entre 
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os pontos de suturas interrompidas simples, com fio de Nylon, sobre a cicatrização 

da pele da região dorsal de ratos. As suturas foram realizadas de um lado com um 

espaçamento de 0,6 mm entre os pontos e do outro lado distando de 0,3 mm. O 

grupo onde o espaçamento entre os pontos foi de 0,6 mm favoreceu um 

afastamento discreto das bordas da ferida, permitindo extravasamento do 

exsudato, proporcionando, portanto, menor edema e cicatrização mais uniforme. 

Por outro lado, as deiscências de sutura ocorreram sempre do lado em que o 

espaçamento entre os pontos foi de 0,3 mm. Esse resultado permite afirmar que a 

menor distância entre os pontos pode afetar o reparo cicatricial. Em virtude dos 

resultados desta pesquisa, os autores concluem que a distância mínima entre os 

pontos de sutura seja de 0,5 mm, uma vez que houve discreto afastamento das 

bordas quando a distância empregada foi de 0,6 mm. 

 

Segundo Silverstein (2003) o objetivo dos nós é unir as duas pontas da 

sutura de maneira segura, porém, delicada. Os nós são seguros pela fricção do 

material de sutura, e diferentes fios requerem diferentes tipos de nós. Os nós 

devem ser colocados com bastante firmeza para evitar o deslizamento e o 

desprendimento do retalho, mas não tão firme a ponto de branquear os tecidos, o 

que pode comprometer o suprimento sanguíneo, causando necrose. Os nós são 

colocados, geralmente, nas faces vestibulares dos retalhos, onde eles têm menos 

probabilidade de irritar a língua do paciente. Dos mais de 1400 nós descritos na 

enciclopédia de nós, somente um número limitado é utilizado em odontologia e 

implantodontia para aproximar tecidos orais. O tipo de nó empregado depende do 

material de sutura utilizado, da profundidade e localização da incisão, e da 

quantidade de tensão que será colocada sobre a fenda, no pós-operatório. As 
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suturas de multifilamentos, por exemplo, são geralmente mais fáceis de manusear 

e amarrar que os fios de sutura de monofilamento. Além disso, as suturas de 

proleno, ao contrário de muitas outras suturas de polipropileno, permitem um grau 

controlado de estiramento antes de arrebatarem. Todas as suturas sintéticas 

necessitam técnicas específicas de amarração.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 35 – Tipos de nó. (a) Nó cego. (b) Nó corrediço. (c) Nó de cirurgião. Fonte: 

Princípios de Sutura em Odontologia (Silverstein, 2003) 
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Segundo Peterson (2005) o objetivo do nó é simplesmente o de reaproximar 

os tecidos e, portanto o fio de sutura não deve ser apertado exageradamente. As 

suturas muito apertadas causam isquemia das margens do retalho e resultam em 

necrose dos tecidos com laceração da sutura. O nó não deve ser colocado sobre a 

linha de incisão, pois causa pressão adicional. Para se assegurar de que o nó de 

sutura será amarrado com mais firmeza, as duas pontas de sutura devem ser 

puxadas em direções opostas com força e tensão uniformes. 

Um nó apresenta três componentes, ainda segundo este autor: a laçada, o próprio 

nó (composto de várias laçadas) e as alças, que são as pontas da sutura. Há três 

tipos de nós que são úteis ao cirurgião: cego, corrediço ou “triplo” e de cirurgião. 

Os princípios gerais de amarração de um nó, que são aplicáveis a todos os 

materiais de sutura, são os seguintes, segundo Peterson (2005): 

O nó completado deve ser firme para evitar que ele se desfaça. 

O nó mais simples, baseado no material de sutura utilizado, é o mais 

desejável. 

O nó deve ser amarrado tão pequeno quanto possível, com as 

pontas cortadas o mais curto possível (2,0 a 3,0mm). 

Ao utilizar instrumentos cirúrgicos nas largadas da sutura, deve- se 

ter o cuidado de evitar danificar o material de sutura e a agulha. 

A tensão excessiva, que pode romper as suturas e cortar o tecido, 

deve ser evitada. A prática contribui para a utilização bem 

sucedida de material de calibres mais delicados. 
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As suturas empregadas na aproximação dos tecidos não devem ser 

amarradas muito firmemente, pode contribuir para compressão 

do tecido (“aproximar – não comprimir”). 

A tração na ponta do fio deve ser mantida mesmo depois que o 

primeiro nó for amarrado para evitar o afrouxamento dos nós da 

sutura. 

A amarração final deve ser feita o mais horizontalmente possível. 

A colocação da sutura no paciente pode ser modificada a fim de se 

colocar o nó em local seguro e protegido. 

Amarrações extras da sutura não aumentam a força de um nó 

adequadamente amarrado, somente aumentam seu tamanho. 

Segundo Kim et al. (2007) os materiais de sutura devem ter força de tensão, 

e ser fáceis de manusear e formar nós seguros. 

3.6. Falhas nas suturas 

Jensen e Sindet- Pedersen (1991) afirmam que a maior causa de falhas de 

enxertos relatada na literatura é a deiscência de sutura. Que pode ser evitada com 

manipulação adequada da área doadora, menor tempo do enxerto fora da boca, 

boa estabilização primária do enxerto e uma excelente técnica de sutura. 

Para Jovanovic et al. (1992) a mais importante causa de retardo da 

cicatrização das feridas é interferência na microcirculação. Isto pode resultar de 

dano local aos vasos (pressão excessiva das margens da ferida, por ex. pela 

prótese provisória ou se esta prótese não foi adequadamente aliviada acima do 

sítio do implante). Ou uma conseqüência de circulação diminuída causada por 

tempo prolongado de cirurgia. 
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Segundo Trowbridge (1997) muito poucas feridas podem ser cobertas em 

poucas horas pela migração do epitélio adjacente. A cobertura de grandes áreas 

por tecido de granulação prossegue da mesma forma pela migração de células 

epiteliais, as quais foram acumuladas nas bordas da ferida durante os primeiros 

dias da cicatrização da ferida por reprodução mitótica. A base da ferida aparece 

vermelha (tecido de granulação), que é a marca da cicatrização. Se a infecção 

está presente pode impedir o tecido conjuntivo de ser reparado e perpetuar a 

resposta inflamatória, causando a liberação de enzimas lisossomiais pelos 

neutrófilos, as quais provocam proteólise (quebra tecidual). Quando há outra 

bactéria presente na superfície tecidual de granulação ocasionalmente inibe a 

epitelização. 

 

Figura 36 – Inflamação tecidual devido à presença de placa 

bacteriana. Fonte: Clivo. 

De acordo com Canin (1999) existem duas correntes na literatura de 

implantodontia sobre como lidar com a ruptura do retalho. Primeiro: não se deve 

tentar suturar de novo sob pena de agravar o quadro. Neste caso o paciente é 

instruído a fazer bochechos com soluções à base de Clorexidina, até que ocorra a 

cicatrização por segunda intenção. A segunda corrente recomenda uma nova 

sutura imediata após a fenestração das margens com um escalpo. Este 

procedimento pode ser acompanhado por redução óssea para evitar necrose. 
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Para Silverstein (1999) deiscência nas margens da ferida ou perfuração da 

mucosa causada por suturas que estão muito apertadas pode inibir o fluxo 

sanguíneo no retalho e levar a necrose das margens com deiscência. Se não há 

uma faixa de gengiva queratinizada no sitio do implante, aproximando as margens 

do retalho, estas margens tornam-se inflamadas e perdem a maior parte de sua 

força tênsil nas 24 ou 48 horas após a cirurgia. Portanto a força tênsil do fio pode 

exceder a força tênsil dos tecidos e a sutura rasga as margens do retalho. 

 

 

Figura 37 – Deiscência de sutura. Fonte: Clivo. 

Junior (2001) relata que as falhas mais comuns com enxertos “onlay” são 

devido a deiscência de sutura entre outras. 

De acordo com Silverstein (2003) a sutura inadequada também pode 

resultar em um retalho desagregado do dente. Além disso, a inabilidade para 

aproximar os retalhos do tecido pode resultar em uma área exposta de osso 

alveolar, contribuindo para necrose, dor, perda óssea significante e retardo na 

cura. 
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Figura 38 - Área de deiscência de sutura (seta). Fonte Clivo. 

Para Dourado (2005) a sutura é uma etapa importante do ato cirúrgico, uma 

vez que favorece e acelera a recuperação dos tecidos incisados. A síntese dos 

tecidos tem por objetivo manter os mesmos bem coaptados. Isto acelera o 

processo normal de cicatrização, previne hemorragias pós–operatórias, contribui 

para a formação e manutenção do coagulo sanguíneo, evitando a infecção, 

diminuindo a dor pós–operatória e a penetração de corpos estranhos na ferida, 

que podem infectar ou lesar o tecido. Infecções superficiais podem ocorrer ao 

longo da linha de sutura. A infecção pós-operatória de tecido mole algumas vezes 

pode ser atribuída ao aperto insuficiente do parafuso de cobertura, contaminação 

pré-operatória. 

De acordo com Hupp (2005) para se evitar complicações como necrose, 

deiscência e dilaceração do retalho alguns princípios básicos devem ser seguidos 

como: para evitar necrose - a base do retalho sempre deve ser maior que o seu 

ápice, sua extensão não deve ser maior que duas vezes a largura da base, deve-

se incluir, quando possível, um suprimento sanguíneo axial na base do retalho e a 

base do retalho não deve ser excessivamente distendida ou torcida a fim de não 
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comprometer os vasos que irrigam o retalho. A prevenção de deiscência da 

margem é feita pela aproximação das bordas do retalho sobre o osso sadio, 

manipulando-se suavemente as extremidades e não o submetendo a tensão. A 

dilaceração do retalho é uma complicação comum que ocorre com a inexperiência 

do cirurgião na tentativa de realizar procedimentos usando um retalho com acesso 

insuficiente. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 39 – (a) Sutura realizada, (b) deiscência da sutura, (c) remoção da sutura, 

mostrando área de exposição, (d) cicatrização. Fonte: Clivo. 

De acordo com Peterson (2005) as suturas muito apertadas causam 

isquemia das margens do retalho e resultam em necrose dos tecidos com 

laceração da sutura. Portanto, suturas muito apertadas resultam em deiscência 

mais frequentemente do que as suturas mais frouxas. 

Segundo Lisboa et al. (2006) os objetivos da síntese, último passo de uma 

cirurgia, são: aproximação dos bordos da ferida cirúrgica, hemostasia final da área, 
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impedimento da ocorrência de espaços vazios entre os tecidos, reduzindo assim a 

instalação de exsudatos. Desta forma conclui-se o ato cirúrgico de maneira menos 

traumática, reduzindo o processo inflamatório e o tempo de reparação. 

Na opinião de Ottoni e Magalhães (2006) a prevenção de deiscência do 

retalho (separação da margem do retalho) deve ser realizada através da 

manipulação do mesmo sobre estruturas adjacentes sadias, sem ultrapassar os 

limites de distensão do tecido. A dilaceração do retalho é comum de ocorrer 

quando existe um desenho mal dimensionado do retalho cirúrgico. Com isso, a 

dilaceração ocorre durante a tentativa de melhorar a visualização da área e no 

fechamento da ferida cirúrgica. O cirurgião deve ampliar o retalho para evitar a 

dilaceração ou fazer uma ou mais incisões relaxantes. 

 Segundo Siervo (2008) a função primária da sutura é ajudar a estabilizar o 

retalho durante as fases da cicatrização sem causar tração nos tecidos moles. 

De acordo com Shetty et al.(2008) a deiscência parcial ou total das margens 

da lesão pode se manifestar dentro da primeira semana após a cirurgia. A maioria 

das ocorrências de deiscência de lesão provém mais propriamente da falha 

tecidual do que de técnicas de sutura impróprias. 

Silverstein et al. (2009) relatam que o estabelecimento de uma síntese 

primária de ferida sem tensão, é fundamental para uma ótima cicatrização da 

ferida. 

3.7. Resposta inflamatória aos fios de sutura 

De acordo com Okamoto (2003) dependendo do tipo de material de sutura 

empregado, pode ocorrer retardo no início da proliferação celular e, em 

consequência, prolongamento da fase exsudativa da reparação tecidual. Sob este 

aspecto os fios sintéticos, de uma forma geral, são mais favoráveis quando 
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comparados aos orgânicos, determinando uma fase inflamatória de pequena 

intensidade e curta duração. Ainda segundo este autor o tipo de fio de sutura 

empregado pode interferir na cronologia do processo de reparação tecidual, o que 

foi demonstrado em estudo comparativo entre os fios de Poliglactina 910 e 

Poliglecaprone 25 em ratos realizado pelo autor, foi constatado que o fio de 

Poliglecaprone 25 apresentou melhor resposta biológica, com menor infiltrado 

inflamatório e rápida organização do tecido conjuntivo.  

Panilaitis et al. (2003) em estudo in vitro para analisar o potencial 

inflamatório direto da fibra de seda intacta assim como extratos,indicou que as 

fibras de seda são imunologicamente inertes em curto e longo prazo em culturas. 

Proteínas extraídas das fibras da seda (Sericina), não induziram significativamente 

a ativação de macrófagos. O baixo nível de potencial inflamatório das fibras da 

seda a tornam promissoras candidatas nas futuras aplicações biomédicas.  

Segundo Silverstein (2003) as suturas reabsorvíveis ganharam 

popularidade nas cirurgias periodontais e de implantes porque elas resultam em 

menos inflamação pós-operatória e em um estado pós-operatório mais confortável, 

já que nenhuma remoção obrigatória de sutura é necessária. 

De acordo com Trazzi (2004) para que o processo de reparação cutânea 

aconteça dentro da cronologia considerada “normal”, é necessário que o 

organismo encontre as condições locais e gerais satisfatórias.  

Dourado (2005) em um estudo comparativo entre a sutura convencional e o 

adesivo 2-octil-cianoacrilato demonstrou que o Nylon, dentre os fios de sutura 

convencionais, é o que apresenta melhor resposta biológica, cicatricial e 

capacidade de coaptação de bordos de uma ferida incisa.  
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Ferreira (2005) em estudo comparativo entre os fios de ácido poliglicólico e 

poliglactina em cães, concluiu que a relação entre a reação inflamatória e a fibrose 

demonstrou que o processo cicatricial ocorreu em menor período de tempo quando 

se empregou a poliglactina e que a mesma não apresentou reação inflamatória 

supurativa nem calcificação na linha de sutura, sendo, assim mais eficiente que o 

ácido poliglicólico. 

De acordo com Leknes et al. (2005) na cavidade oral, as suturas são 

realizadas entre tecidos altamente vascularizados em meio úmido com potencial 

infeccioso. Uma antibiótico-terapia pode reduzir a formação de biofilme e 

inflamação ao longo do traço de sutura. Os fios de Seda, no entanto, incitam 

reações teciduais mais severas do que Politetrafluoretileno expandido (ePTFE) 

apesar do controle da infecção. 

 

Figura 40 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura ilustrando o fio de seda 

multifilamentar (Leknes, 2005).  
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Figura 41 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura ilustrando um fio de ePTFE 

monofilamentar (Leknes, 2005).  

De acordo com Lisboa (2005) o fio que parece ter o menor potencial 

irritativo para os tecidos gengivais onde foi instalado é o Vicryl Rapid®, que 

apresentou um menor infiltrado inflamatório agudo e uma maior proximidade dos 

filamentos o que foi constatado histologicamente. Os resultados encontrados pelo 

autor sugerem que o Vicryl Rapid® alia uma baixa irritabilidade tecidual a uma 

curta absorção em curto espaço de tempo, por manter uma tensão inicial suficiente 

e por ter baixa capilaridade, o que é de fundamental importância para um ambiente 

úmido e contaminado como a boca. Neste mesmo estudo o segundo fio que 

causou menor irritabilidade tecidual foi o Vicryl , seguido pelo Monocryl® e pelo 

Catgut. 

Otten et al. (2005) em um estudo in vivo e in vitro comparam o fio 

monofilamento reabsorvível (Monocryl®) e não reabsorvível (Deknalon®), e 

concluíram que as suturas devem ser removidas o mais rápido possível (6-10 dias) 

independentemente se reabsorvíveis ou não reabsorvíveis. Os autores 

recomendam que profilaxia antibiótica seja instituída antes da remoção das 

suturas. Com relação aos patógenos três vezes mais anaeróbios foram 
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encontrados em ambas as suturas. O patógeno aeróbico Streptococcus 

intermedius e Actinobacillus actinomycetemcomitans foram isolados apenas na 

sutura reabsorvível. Estes patógenos são conhecidos por causar infecção 

supurativa e abscessos dento-alveolares, portanto colocando em risco a 

cicatrização. Ainda neste estudo in vivo as bactérias aeróbicas e anaeróbicas 

foram isoladas em colônias de forma equivalente em cada sutura. Constatou-se 

aproximadamente 15% mais amostras aeróbicas e anaeróbicas na sutura não 

reabsorvível. 

 

Figura 42- Acúmulo de placa bacteriana em sutura de seda após 15 dias. Fonte: Clivo. 

 

Figura 43 – Após remoção de sutura. Presença de inflamação tecidual. Fonte: Clivo. 
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De acordo com Peterson (2005) os fios com múltiplos filamentos, tendem a 

reter fluidos orais sobre o fio e daí para o tecido subjacente. Esta ação retentiva 

pode carrear bactérias com a saliva. Os monofilamentares não causam essa ação 

retentiva, mas podem apresentar dificuldade para se dar nó, tendem a desatar e 

são mais rígidos e, por isso, mais irritantes à língua e ao tecido mole. Das suturas 

não reabsorvíveis mais comumente utilizadas, a seda é a que neutraliza a mais 

intensa reação inflamatória e o nylon é o menos reativo. 

Segundo Lisboa (2006) a literatura descreve os fios monofilamentares como 

os que desencadeiam reações teciduais menos severas quando comparados aos 

multifilamentares. 

Maldonado (2006) observou em estudo comparando 4 materiais de sutura, 

que o linho apresentou a maior reação tecidual, e o nylon causou menos casos de 

exsudato do que outros tipos de materiais de sutura.  

Segundo Burkhardt (2008) a penetração de uma agulha no tecido mole 

causa um trauma adicional, e a presença de material estranho em uma ferida pode 

levar a infecção. O efeito inicial do trauma cirúrgico causado pela penetração da 

agulha e o fio atinge o pico no terceiro dia pós-operatório e pode ser acompanhado 

de infecção bacteriana. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 44 – (a) Presença de fistula. (b) Após descolamento do retalho, presença de fio de 

sutura não removido. Fonte Clivo. 

Para Shetty (2008) a cicatrização de lesões (ou feridas) é uma expressão 

clara de uma intrincada e rigorosamente organizada sequência de respostas 

bioquímicas e celulares direcionadas a restaurar a integridade do tecido e a sua 

capacidade funcional após a injúria. 

Para Lai (2010) os materiais de sutura são corpos estranhos implantados 

nos tecidos humanos, eles provocam uma reação de corpo estranho nos tecidos. 

Durante o fechamento da ferida, um campo estéril e técnicas de assepsia 

meticulosas são críticas para minimizar o risco de infecção da ferida. 
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 De acordo com Schreml et al.(2010) a cicatrização de uma ferida ocorre 

basicamente em três fases: Inflamatória,proliferativa e de remodelação. 

Com objetivo de diminuir este problema, muito tem se pesquisado para 

encontrar um procedimento que possa substituir a sutura nestes casos. 

3.9. Cirurgia flapless 

De acordo com Campelo (2002) existem muitas vantagens para o paciente 

assim como para o cirurgião, nas cirurgias sem retalho, já que o procedimento 

consome menos tempo, o sangramento é mínimo, a instalação do implante é mais 

rápida, e não há necessidade de fazer e remover suturas. A aceitação dos 

pacientes por esta técnica é grande. Os que tiveram as duas experiências 

preferem a sem retalho. O edema e dor podem ser evitados quando não há 

reflexão de retalho, e os pacientes também percebem que não há necessidade de 

suturas, o que os faz pensar que o trauma cirúrgico é diminuído. 

 

 

Figura 45 – Pré-operatório de cirurgia flapless. Fonte: Clivo. 
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Figura 46 – Marcações de espessura antes da cirurgia flapless. Fonte: Clivo. 

 

 

 

Figura 47 – Pino de paralelismo após a instrumentação. Fonte: Clivo 
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Figura 48 – Visão oclusal do pino de paralelismo. Fonte: Clivo 

 

 

 

Figura 49 - Instalação do implante. Fonte: Clivo 
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Figura 50 – Cover instalado. Fonte: Clivo 

Segundo Jayme (2002) a técnica sem incisão é a forma mais simples e 

perfeita de conseguir resultado estético gengival e protético, quando se deseja 

realizar uma exodontia com implantação imediata. A técnica sem incisão em 

comparação a técnica em dois atos cirúrgicos é mais simples e rápida, além de 

manter a forma e a estética original da gengiva. A técnica consiste em perfuração 

com broca piloto no centro da raiz, e posterior instrumentação, até se chegar ao 

diâmetro desejado. O remanescente radicular, bastante fino é então, removido 

com uso de periótomo. O implante é instalado 3 mm abaixo da gengiva, a nível da 

junção cemento esmalte do dente vizinho. A relação quantidade/ qualidade de 

gengiva inserida determinará se a implantação poderá ser feita em um único ato 

ou em dois atos. 

De acordo com estudo de Fortin et al. (2006) realizando procedimento sem 

elevação de retalho, pacientes irão experimentar dor de pouca intensidade e por 

pouco tempo. Em seu estudo, o grupo teste de 30 pacientes foi operado pelo 

método flapless e o grupo controle de 30 pacientes da forma convencional, com 

avaliação pós-operatória em 2 e 6 dias, tendo como protocolo farmacológico a 
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amoxicilina de 1g ( 1g no café da manhã e 1g no jantar) e paracetamol de 500mg 

para ambos os grupos durante 6 dias. O grupo teste recebeu prescrição de 

ibuprofeno de 400mg caso sentisse sintomatologia dolorosa e o grupo controle 

predinisona por quatro dias. Como resultado, no segundo dia pós-operatório, 21 

pacientes do grupo teste não possuíam nenhuma sintomatologia dolorosa 

enquanto apenas 12 pacientes do grupo controle apresentavam-se nesta situação. 

Ao final do sexto dia pós-operatório, nenhum paciente do grupo teste encontrava-

se com dor moderada e forte enquanto três pacientes do grupo controle 

apresentavam-se com dor moderada. Foi observado, portanto, significativa 

redução de dor assim como do uso de analgésicos na técnica sem retalho.  

Gomes (2007) propõe as incisões com bisturi circular (punch) na tentativa 

de obter um perfil gengival estético e para que não haja uma maior interrupção na 

irrigação sanguínea das estruturas biológicas envolvidas em uma elevação de 

retalho mucoperiostal, o que poderia causar maior retração gengival e reabsorção 

óssea. As incisões conservadoras, realizadas com punch durante a instalação dos 

implantes, permitiram um melhor contorno mucoso, tempo cirúrgico menor devido 

à ausência de suturas, maior estabilidade dimensional dos tecidos duros e moles 

devido à ausência de retalho mucoperiostal. 

Covani (2008) considera que a implantação imediata com ou sem retalho 

pode ser realizada com sucesso na presença de defeitos ósseos que requeiram 

procedimentos de enxerto. Também notou em seu estudo que o osso regenerado, 

atingiu um nível coronal mais alto no grupo com levantamento de retalho. 
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(a)  (b) 

 
(c) 

Figura 51 – (a) Implantação imediata. (b) Rotação de retalho. (c) Sutura de estabilização 

do retalho. 

Para Brodala et al. (2009) a elevação de um retalho mucoperiostal pode 

facilitar a instalação de implantes, pois permite ao cirurgião visualizar o osso em 

quantidade e morfologia. A visualização do campo cirúrgico com elevação de 

retalho pode reduzir o risco de fenestrações e deiscências. No entanto, a elevação 

de retalho está sempre associada a algum grau de morbidade e desconforto, e 

requer fechamento da ferida com suturas. As vantagens da cirurgia sem retalho 

incluem: redução de complicações ao nível do paciente (edema e dor), redução do 

sangramento transoperatório, redução do tempo cirúrgico e de suturas, 

preservação dos tecidos moles e duros, e manutenção do suporte sanguíneo. No 

entanto, apesar dessas vantagens, a técnica sem retalho apresenta também 

deficiências que incluem: inabilidade do cirurgião de visualizar marcos anatômicos 

e estruturas vitais, o potencial para trauma térmico do osso devido a irrigação 

externa limitada durante a osteotomia com cirurgia guiada, inabilidade de visualizar 
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o término vertical da instalação do implante (muito raso/muito profundo), menor 

acesso ao contorno ósseo para alveoloplastia, dificuldade de realizar um 

levantamento de seio atraumático, e inabilidade em manipular o tecido mole 

circunferêncial que garanta dimensões ideais de gengiva queratinizada em torno 

do implante.  

 

 

Figura 52 – Cirurgia Flapless. Exodontia atraumática e implantação imediata. Fonte Clivo. 

O propósito do estudo realizado por Kim et al.(2009) foi comparar a 

vascularização da mucosa peri-implantar entre cirurgia com e sem retalho usando 

um modelo canino mandibular.Como resultado, o tecido conjuntivo supra-cristal 
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lateral ao implante mostrou ser o mais ricamente vascularizado na cirurgia sem 

retalho do que no grupo em que o retalho foi descolado. Para este autor a idéia de 

um procedimento sem retalho para instalação de implantes parece atrativa 

baseada nas vantagens que incluem cirurgia minimamente invasiva, menor 

manipulação tecidual e consequentemente menor trauma, e melhor coaptação da 

ferida.  

De acordo com Caneva (2010) a instalação de implantes sem retalho em 

alvéolos frescos não resulta na prevenção da reabsorção do osso alveolar e não 

afeta as alterações dimensionais do processo alveolar após a extração dentária 

quando comparado com a instalação de implantes de maneira usual, com 

rebatimento de retalho. 

A técnica descrita por Happe et al.(2010) do “buraco de chave” (keyhole) 

para cirurgia de 2º estágio, consiste em remoção de aproximadamente 1mm de 

tecido mole no topo da cabeça do implante com lâmina de bisturi bem pequena. O 

tamanho do “buraco” é aumentado por estiramento usando dois raspadores. O 

acesso deve ser suficiente para remoção do parafuso de cobertura e instalação de 

um cicatrizador causando isquemia. Logo após um abutment de grande diâmetro 

deve ser colocado para expansão e condicionamento do tecido.  
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Figura 53 – Expansão do acesso ao parafuso de cobertura na cirurgia de 

segundo estágio. Fonte: Clivo. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Material 

Um levantamento de 59 casos clínicos realizados em 35 pacientes no curso 

de especialização em Implantodontia da AORJ, entre dezembro de 2009 e março 

de 2011 os quais foram submetidos à cirurgia de implantes unitários, implantes 

múltiplos, enxertos em bloco e de seio maxilar. 

4.2. Método 

Através de análise estatística linear foram observadas fotos no dia da 

cirurgia com as suturas, 15 dias após a cirurgia com suturas e após a remoção das 

mesmas. Classificamos: 

(1) Recobrimento total da ferida cirúrgica. 

(2) Não recobrimento total ou descontinuidade (Deiscência). 

A partir da coleta de dados foram apresentados os resultados da análise 

estatística. Procurou-se abordar as deiscências de sutura em função das técnicas 

empregadas e dos tipos de procedimentos realizados.  
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Gráfico 1 – Relação entre as técnicas de sutura empregadas em função do total 

de casos analisados.  

O gráfico 1 apresenta as técnicas de sutura empregas neste estudo de 

caso, totalizando 72,9% (43 casos) da técnica de Colchoeiro juntamente com a de 

Sutura Interrompida Simples e 27,1% (16 casos) da técnica de Sutura Interrompida 

Simples. A ocorrência de deiscência quando foi empregada a técnica de 

Colchoeiro juntamente com a de Sutura Interrompida Simples foi de 8 casos em 43 

(18,6%). Quando a Sutura Interrompida Simples foi realizada a ocorrência de 

deiscência foi de um único caso em um total 16 (6,3%). 

O gráfico 2 apresenta um total de 9 (15,3%) casos de deiscência de sutura 

em 59. Quando utilizada a técnica de Colchoeiro acrescida da Sutura Interrompida 

Simples ocorreram 8 (88,9%) casos de deiscência. Somente um caso (11,1%) 

apresentou deiscência quando utilizada a técnica de Sutura Interrompida Simples. 
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Gráfico 2 – Relação entre o total de deiscência de sutura em função das técnicas 

empregadas.  

A Tabela 5 apresenta os procedimentos realizados nos casos estudados 

(Enxerto Homólogo, Enxerto de Seio, Implantes Múltiplos, Implantes Unitários e 

Implantes instalados em área enxertada). Foram realizados nesta amostragem: 

 i) 21 Enxertos, dentre os quais 4 (19,05%) tiveram deiscência de sutura; ii) 22 

Implantes múltiplos dentre os quais 4 (18,18%) tiveram deiscência de sutura; iii) 16 

Implantes unitários, dentre os quais apenas 1 (6,25%) apresentou deiscência e iv) 

nos 11 implantes realizados em área enxertada (múltiplos ou unitários) onde não 

ocorreu deiscência.  

 
* - Representa o total de implantes em área enxertada sejam múltiplos ou unitários.  

Tabela 5 – Relação entre os procedimentos realizados e as falhas na sutura.  
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5. DISCUSSÃO 

A sutura tem sido utilizada desde o início da humanidade com o objetivo de 

ligar (amarrar) vasos sanguíneos ou aproximar (costurar) tecidos. Vários materiais 

foram utilizados com esse intuito como seda, linho, algodão, crina de cavalo, fibras 

e intestinos de animais. Alguns continuam a ser usados até os dias de hoje. 

Acredita-se que o fio de algodão seja o mais antigo dos fios de sutura. A seda foi 

utilizada no século V. No entanto, a utilização do nylon só começou em 1940 

seguido por outros tipos de fio (Fagundes, 1991; Silverstein, 2003; Dourado, 

2005). 

A preocupação de substituir dentes naturais perdidos advém de épocas 

remotas. Vários objetos foram encontrados, em escavações, substituindo dentes. 

Na era moderna começaram o uso de implantes subperiostais, implantes 

helicoidais em ácido inoxidável ou Tântalo, implantes intra-ósseos agulhados em 

tripé. No entanto, o avanço teraupêutico foi o descobrimento da Osseointegração 

por Per-Ingvar Branemark em 1965. Atualmente os implantes osseointegráveis são 

instalados com taxas de sucesso de 95%. Esse sucesso é decorrente de constante 

aperfeiçoamento das superfícies e desenho dos implantes que permite sua 

instalação em áreas antes inimagináveis (Magini,1999; Davarpanah et al., 2003; 

Saliba, 2005; Sullivan, 2001). 
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O fenótipo gengival do paciente deve ser diagnosticado durante a fase de 

planejamento, para definir assim, uma adequada abordagem cirúrgico-protética 

(Maynard e Wilson, 1979; Kao e Pasquinelli, 2002; Rebollal, 2006; Marinho, 2007; 

Kao et al.,2008).  

           Todo retalho inicia-se com incisões. Esta incisão precisa ser realizada de 

forma firme e contínua, sempre com lâmina descartável e obedecendo a inclinação 

perpendicular à superfície do tecido, a fim de produzir margens quadradas, mais 

fáceis de serem unidas. Os autores concordam que as incisões em ângulo de 45  

expõem maior área do conjuntivo. As incisões podem ser horizontais, intra-

sulculares, paralelas à margem gengival. Incisões bem planejadas permitem boa 

visibilidade, controle da hemorragia, preservação de estruturas anatômicas, 

margens da ferida bem suturadas sobre tecido sadio, evitando-se deiscência e 

necrose. Alguns autores preconizam a incisão deslocada para lingual ou palatina e 

em tecido queratinizado. As incisões com bisturi circular (punch) permitem 

ausência de interrupção na irrigação sanguínea e menor retração gengival e 

reabsorção óssea. Outros autores preconizam incisões sobre a crista óssea, por 

ser mais seguro e confiável e apresentar menores taxas de complicações. As 

incisões relaxantes devem ser evitadas sempre que possível. (Hupp, 2005; Freitas, 

2006; Ottoni e Magalhães, 2006; Wolf et al., 2006; Silva Gomes et al., 2007; 

Koymen et al., 2009).  

Os retalhos cirúrgicos são realizados para permitir acesso e visibilidade ao 

campo operatório facilitando a instalação do implante e reduzindo o risco de 

fenestrações e perfurações. Podem ser classificados quanto à espessura em totais 

e parciais ou divididos. No primeiro caso o periósteo é refletido junto com o retalho, 

desnudando o osso completamente. Representa o tipo de retalho mais utilizado 
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em implantodontia. No segundo caso o periósteo permanece em contato com o 

osso garantindo a boa manutenção do suprimento sanguíneo. Para tal a lâmina é 

colocada em uma angulação oblíqua que permite a divisão do retalho. O retalho 

dividido está indicado para obter tecido mole e cobrir defeitos em outras áreas 

(Sailer, 2000; Hupp, 2005; Schuler, 2005; Ottoni e Magalhães, 2006; Ozan et al., 

2007). 

O excesso de tração ou compressão pode causar danos aos tecidos, assim 

como extremos de temperatura e uso de substâncias não fisiológicas. A 

manipulação tecidual permite obter volume adicional de tecido quando necessário, 

com boa qualidade de gengiva inserida disponível por lingual ou palatino. 

Instrumentos rombos são recomendados para a divulsão (Misch et al., 2004; Hupp, 

2005; Ottoni e Magalhães, 2006; Sclar, 2008). 

A borda cortante e afiada das agulhas de corte reverso permite a sua 

passagem através do periósteo que é resistente (Cufari, 1997; Peterson, 2005; Lai, 

2010). 

Os instrumentais utilizados para a sutura em concordância com todos os 

autores são: porta-agulhas, Pinças e tesouras. O mordente do porta-agulhas 

contém ranhuras transversais e com carboneto de tungstênio para melhorar a 

apreensão da agulha (Silverstein, 2003; Peterson, 2005). 

O fio de sutura ideal deve apresentar boa segurança do nó, boa resistência 

a tração e limitar adesão bacteriana. Os fios mais usados para suturas orais são 

seda, nylon, poliéster e polipropileno. O fio de poliglecaprone 25 apresenta melhor 

biocompatibilidade e menor reação inflamatória em comparação com a poliglactina 

910 que apresenta excelente resistência tênsil. O catgut apresenta reabsorção 

rápida. A absorção dos fios absorvíveis ocorre por degradação enzimática nos 
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materiais naturais e por hidrólise nos sintéticos. A hidrólise causa menos reação 

tecidual que a degradação enzimática. A vantagem dos fios reabsorvíveis é não 

necessitarem de remoção, no entanto provocam uma série de reações teciduais. A 

seda é classificada como não reabsorvível, mas perde lentamente sua resistência 

à tensão e é reabsorvida em aproximadamente dois anos após sua implantação. 

As vantagens da seda são a lisura do fio, elasticidade e segurança do nó. O fio de 

nylon possui elevada elasticidade, superfície lisa e uniforme, boa flexibilidade e 

baixo coeficiente de fricção, sendo difícil a fixação do nó. A sutura deve apresentar 

as seguintes características fundamentais: ser estéril, diâmetro e tamanho 

uniformes, maleabilidade para fácil manuseio e segurança do nó, resistência à 

tensão uniforme pelo tipo e tamanho, livre de irritantes e impurezas que causariam 

reação tecidual. O diâmetro do fio de sutura é mensurado em tamanho de 1-0 a 

10-0 o de menor diâmetro e tendo a menor resistência à tração. O mais 

comumente usado é o 4-0 (Nary Filho, 2002; Peterson, 2005; Freitas, 2006; 

Lisboa, 2006; Da Silva, 2009; Silverstein, 2003; Bezwada et al., 1995; Saito et al., 

2006; Rossi et al., 2008; Tolosa, 1996; Slater,1998; Morris,1986; Kim et al., 2007; 

Lai, 2010; Soares et al 2001; Rahal et a., 1997; La Scala e LLeo, 1987; Jeong et 

al., 2000; Brasil et al., 2001; Leknes, 2005). 

Os autores concordam que para a indicação do tipo de sutura a ser 

realizada, o profissional deve se preocupar com os aspectos pré, trans e pós- 

operatórios a fim de realizar da melhor forma a coaptação dos tecidos. As suturas 

são, normalmente, iniciadas de distal para mesial. As agulhas devem ser presas 

ao porta-agulhas próximo de sua região central e ao penetrar o tecido o movimento 

é na direção da curvatura da agulha e perpendicular ao retalho.Este procedimento 

garante que a mucosa não será lacerada no momento da confecção do nó. A 
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agulha deve penetrar através do retalho no mínimo a 3 mm do bordo da ferida. 

Dentre os princípios para a realização das suturas destacam-se: usar sempre fio 

agulhado, pois este é menos traumático, o retalho a ser aproximado deve ser 

estabilizado com pinça com dentes, sempre iniciando a inserção da agulha pelo 

bordo livre, as extremidades do fio devem ser puxadas juntas e amarradas o 

suficiente para aproximar sem comprometer a vascularização. Para a confecção 

do nó passa-se o fio em volta do porta-agulhas em um sentido e depois no sentido 

contrário (essa inversão é importante para estabilizar o nó), o número de pontos 

deve ser o suficiente para fechar a ferida (evitando-se quantidade excessiva de 

material estranho), as suturas devem ser removidas entre 5 a 10 dias. As técnicas 

de sutura mais utilizadas em implantodontia são (1) Sutura interrompida, 

caracterizada por pontos independentes, sua vantagem é a permanência da sutura 

se um ponto é perdido e a facilidade da técnica. Como desvantagem a demora na 

realização e presença de muitos nós que causam acúmulo de placa; (2) Sutura 

interrompida em forma de oito é muito realizada em áreas de difícil acesso; (3) 

Sutura contínua realiza os pontos sem interrupção para os nós, a principal 

desvantagem é o fato de poder ocorrer ruptura de um ponto propiciando o 

rompimento de toda a sutura. A principal vantagem é a rapidez da técnica e 

ausência de inúmeros nós; (4) Sutura em colchoeiro é uma sutura de contenção. 

Permite maior controle e exatidão no posicionamento do retalho. É vantajosa, pois 

o fio não permanece no interior da área cirúrgica. Pode ser realizada de forma 

horizontal (resiste às tensões das inserções musculares) e vertical (recomendada 

em procedimentos de enxerto, visto que resiste à tração). O cuidado na remoção 

de suturas não deve ser menosprezado, portanto, é recomendada a limpeza dos 

pontos com solução a base de Clorexidina. (Santos et al., 2003; Silverstein, 2003; 



 98 

Peterson, 2005; Freitas, 2006; Ottoni e Magalhães, 2006; Zuhr, 2009; Manso, 

2010). 

O objetivo do nó é unir as duas pontas da sutura de maneira segura. Os nós 

são seguros pela fricção do material de sutura. Deve ser realizado com firmeza 

para evitar o deslizamento e desprendimento do retalho, mas não a ponto de 

isquemiar os tecidos. Os nós são colocados na face vestibular do retalho e a uma 

distância de 0,5 mm entre um ponto e outro. Três tipos de nós são de interesse 

para o cirurgião que são o nó cego, nó corrediço e nó do cirurgião (Arcieri et al., 

1991;Silverstein, 2003; Peterson, 2005; Kim et al., 2007). 

O retardo na cicatrização das feridas pode ser interferência na 

microcirculação podendo ser causado por compressão da prótese provisória. A 

cicatrização ocorre através de nova formação de tecido conjuntivo vascular, tecido 

de granulação pela contração da ferida e epitelização. Suturas muito apertadas 

podem levar a deiscência com ruptura do tecido marginal. No entanto se não há 

uma faixa de gengiva queratinizada aproximando as margens, estas se tornam 

inflamadas e perdem a força tênsil em 24 ou 48 horas, a força tênsil do fio pode 

exceder a força tênsil dos tecidos e a sutura rasga as margens do tecido. Existem 

duas correntes na literatura de implantodontia de como lidar com a deiscência de 

sutura. A primeira preconiza não suturar de novo e aguardar a cicatrização por 

segunda intenção, apenas instruir o paciente a utilizar bochechos à base de 

Clorexidina e a segunda recomenda suturar de novo, mas com redução óssea, 

para evitar necrose. Com relação aos enxertos, os autores concordam que a maior 

causa de falhas destes é a deiscência de sutura. A inabilidade do cirurgião 

também pode levar a um retalho desagregado podendo resultar em uma área 

exposta de osso causando necrose, dor, perda óssea e retardo na cicatrização. A 
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infecção pós-operatória de tecido mole que pode levar a falha na sutura, muitas 

vezes é atribuída ao aperto insuficiente do parafuso de cobertura, contaminação 

pré- operatória. Alguns princípios básicos devem ser seguidos para evitar 

complicações: Necrose - a base do retalho deve ser sempre maior que seu ápice e 

esta base não deve ser excessivamente distendida para não comprometer a 

irrigação sanguínea da região; Deiscência - com aproximação da margens da 

ferida sobre osso sadio, manipulando de maneira suave e sem tensão; Dilaceração 

- normalmente pela inexperiência do cirurgião os retalhos têm acesso insuficiente, 

o que leva a excesso de tração no momento da síntese. O objetivo da sutura é a 

aproximação dos bordos da ferida, hemostasia, impedimento da ocorrência de 

espaços vazios entre os tecidos, reduzindo assim a formação de exsudatos, o 

trauma e reduzindo o processo inflamatório e o tempo de reparação (Jensen e 

Sindet- Pedersen, 1991; Jovanovic, 1992; Trowbridge, 1997; Canin, 1999; 

Silverstein, 1999, 2003, 2009; Junior, 2001; Dourado, 2005; Hupp, 2005; Peterson, 

2005; Lisboa et al., 2006; Ottoni e Magalhães, 2006; Siervo, 2008; Shetty, 2008; 

Silverstein, 2009). 

Dependendo do tipo de material de sutura empregado, pode ocorrer retardo 

no início da proliferação celular e, em conseqüência prolongamento da fase 

exsudativa da reparação tecidual. Os autores estão de acordo que os materiais de 

sutura são corpos estranhos implantados nos tecidos, eles provocam uma reação 

de corpo estranho nos mesmos. Sob este aspecto os fios sintéticos são vantajosos 

por determinarem uma fase inflamatória de pequena intensidade e curta duração 

quando comparados aos fios orgânicos. Alguns autores consideram as sutura 

reabsorvíveis interessantes por resultarem em menor inflamação pós-operatória e 

não necessitarem de remoção. O fio de nylon apresentou melhor resposta 
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biológica dentre os fios de sutura convencionais. Em comparação entre 

Poliglactina 910 e Poliglecaprone 25 o segundo apresentou melhor resposta 

biológica, com menor infiltrado inflamatório. Em estudo comparativo entre a Seda e 

Politetrafluoretileno expandido o primeiro incita reações teciduais mais severas, 

provavelmente por sua característica multifilamentar propiciando maior retenção de 

placa, quando comparado ao PTFEe. O Vicryl Rapid® apresentou menor infiltrado 

inflamatório agudo em estudo comparativo com o Vicryl®, Monocryl® e Catgut, 

este fio alia baixa irritabilidade tecidual a uma curta absorção. Alguns autores 

recomendam profilaxia antibiótica para remoção das suturas, tal o grau de 

contaminação encontrado na cavidade oral. Os fios multifilamentares são mais 

propensos a reter fluídos e resíduos podendo carrear bactérias com a saliva. Os 

monofilamentares não apresentam esta ação retentiva, mas como são mais rígidos 

podem provocar irritação à língua do paciente se não forem posicionados de 

maneira adequada (Okamoto, 2003; Panilaitis et al., 2003; Silverstein, 2003; 

Trazzi, 2004; Dourado, 2005; Ferreira, 2005; Leknes et al., 2005; Lisboa, 2005; 

Otten et al.,2005; Peterson, 2005; Lisboa, 2006; Maldonado, 2006; Burkhardt, 

2008; Shetty,  2008; Lai, 2010; Schreml et al., 2010). 

       A técnica sem incisão é mais simples e mantém a forma e a estética original 

da gengiva. As incisões conservadoras, realizadas com punch durante a instalação 

dos implantes, permitiram um melhor contorno mucoso, maior estabilidade 

dimensional dos tecidos duros e moles devido à ausência de retalho 

mucoperiostal. A elevação de retalho facilita a instalação dos implantes e reduz o 

risco de fenestrações e deiscências. Com relação à vascularização um estudo 

mostrou que na cirurgia Flapless o tecido conjuntivo supra-cristal mostrou-se 

ricamente vascularizado em comparação a cirurgia com descolamento de retalho. 
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A instalação de implantes sem retalho em alvéolo fresco não previne a reabsorção 

do osso alveolar. A técnica do “buraco de chave” (key hole) é bastante 

interessante para o segundo estágio. Nesta técnica não há incisão de reabertura, 

mas remoção de 1 mm de tecido mole no topo da cabeça do implante e com dois 

raspadores a abertura é aumentada por estiramento o suficiente para remover o 

parafuso de cobertura e instalar um cicatrizador (Campelo, 2002; Jayme, 2002; 

Fortin et al., 2006; Gomes, 2007; Covani, 2008; Brodala, 2009; Kim et al., 2009; 

Caneva, 2010; Happe et al., 2010). 

Na análise estatística realizada houve deiscências de sutura em 9 casos 

(15,3%) dos 59 estudados. O que representa um percentual significativo de falhas. 

Estas falhas ocorreram principalmente nos casos onde foram realizadas a Sutura 

de Colchoeiro juntamente com a Sutura Interrompida Simples (88,9%). Acredito 

que isso ocorreu, pois os procedimentos onde se realizou a técnica combinada são 

mais complexos (enxertos) necessitando de relaxamento do retalho para sutura 

sem tensão, o que implica em maior dificuldade na síntese. No entanto, apesar do 

elevado percentual de deiscências, não ocorreu perda de implantes. Na análise 

pelo tipo de procedimento observa-se um maior percentual de falhas quando 

realizados enxertos (19,05%) e implantes múltiplos (18,18%) em comparação com 

implantes unitários e implantes instalados em área enxertada. Mesmo quando foi 

realizado procedimento de contenção (Sutura de Colchoeiro) houve um percentual 

significativo de falhas (18,6%). Uma possível interpretação para este expressivo 

número de falhas é a necessidade da execução de uma sutura acurada mesmo 

com a fadiga do profissional após um elevado tempo cirúrgico, levando-se em 

consideração também a inexperiência dos operadores. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi realizada uma revisão da literatura das suturas na 

implantodontia. Após análise da revisão pode-se concluir que: 

As incisões devem se localizar no centro da crista óssea ou ligeiramente 

deslocada para lingual ou palatina e sempre em gengiva queratinizada. Realizadas 

com lâminas afiadas e com corte firme. A lâmina deve ser posicionada 

perpendicular a superfície tecidual. 

O fio de sutura ideal deve apresentar boa resistência à tração, estabilidade 

dimensional, ausência de memória, segurança no nó, flexibilidade para não 

danificar a mucosa e também evitar a adesão bacteriana.  A seda é o material 

mais usado, devido às propriedades de lisura, elasticidade e segurança do nó e 

também seu baixo custo. 

As suturas se iniciam sempre de distal para mesial e sempre do retalho 

móvel para o fixo evitando-se isquemiar o tecido ao realizar o nó. Um mínimo de 3 

mm de distância entre a agulha de sutura e a margem do tecido deve ser 

respeitada. Um espaçamento de 5 mm entre os pontos parece ser o mais 

adequado para fechar a ferida. As suturas devem permanecer por um período de 5 

a 10 dias nos tecidos. A técnica de sutura interrompida simples é a mais utilizada. 
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A sutura de contenção (Colchoeiro) cuja tração promove ótimo fechamento do 

retalho é indicada para procedimentos de enxerto. 

Deiscências são causadas por suturas muito apertadas e deficiência na 

faixa de gengiva queratinizada.  

Existem muitas vantagens para o paciente assim como para o cirurgião, nas 

cirurgias sem retalho, já que o procedimento consome menos tempo, o 

sangramento é mínimo, a instalação do implante é mais rápida, e não há 

necessidade de fazer e remover suturas. Apesar de todas as vantagens da técnica 

Flapless esta também possui deficiências: inabilidade do cirurgião de visualizar 

marcos anatômicos e estruturas vitais, o potencial para trauma térmico do osso 

devido a irrigação externa limitada durante a osteotomia com cirurgia guiada, 

inabilidade de visualizar o término vertical da instalação do implante, menor acesso 

ao contorno ósseo para alveoloplastia, dificuldade de realizar um levantamento de 

seio atraumático, e inabilidade em manipular o tecido mole circunferêncial 

garantindo uma faixa adequada de gengiva queratinizada. 

Através da análise estatística realizada em 59 cirurgias, utilizando duas 

técnicas de sutura, pode-se concluir que ocorreu um percentual expressivo de 

15,3% de deiscências. Isso se deve provavelmente a pouca prática dos 

operadores. 
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