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RESUMO
Os tecidos moles desempenham uma importante função para os resultados
de cirurgias com implantes. O uso de técnicas adequadas de incisão, desenho do
retalho e manipulação cuidadosa dos tecidos tem um importante papel no resultado.
O tipo de incisão deve ser a mais adequada possível, sendo um dos requisitos
principais para se obter uma boa cicatrização, não comprometendo a estética.
Concluímos que a incisão deve ser eficiente e objetiva para que a cirurgia seja
favorável. Portanto torna-se fundamental um planejamento adequado com
manutenção da irrigação e manipulação tecidual através de um fechamento primário
sem tensão.

Palavras-chave: incisão, cicatrização, suturas
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ABSTRACT

The soft tissues play an important function for the results of implant surgery.
The use of appropriate techniques of incision, the flap design and careful handling of
tissues has an important role in the result. The type of incision should be the most
appropriate possible is a major requirement for achieving a good healing, without
compromising aesthetics. We conclude that the incision should be efficient and
objective manner so that the surgery is favorable. Therefore it becomes essential to
maintaining an appropriate planning of irrigation and tissue manipulation through a
primary closure without tension.

Keywords: incision, healing, sutures
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1 – INTRODUÇÃO

Mendes et al (2005) relataram que a necessidade estética do implante
deve ser igual ao do dente natural perdido, sendo o maior desejo de quem busca
tratamentos com implantes. Relataram ainda que a obtenção de tecidos gengivais e
perimplantares harmônicos com necessidades estéticas, de higiene e funcional dos
pacientes é um tópico de interesse na odontologia moderna.
Manfro et al (2008) descreveram que os tecidos moles e duros que
sustentam a restauração necessitam estar saudáveis, com qualidade e quantidade
de tecido, presença de papila e ausência de inflamação, para se obter uma prótese
definitiva de boa qualidade.
Gil et al (2008) relataram que o sucesso da reabilitação não depende
somente da osseointegração, depende também do posicionamento tridimensional
correto do implante e do contorno dos tecidos moles estáveis e estéticos. A ausência
desses tecidos ou a manipulação errônea destes durante o tratamento faz com que
o profissional necessite de maior quantidade de procedimentos, aumentando o
tempo e o custo do tratamento.
Neves et al (2010) relataram que o biotipo gengival, gengiva espessa ou
fina, afeta a dimensão do tecido periodontal. A forma dos dentes naturais também
influencia nesta relação entre tecidos moles e duros. Afirmaram que quanto mais
quadrada a forma do dente, mais fácil fica a obtenção da estética. Lembrando que
dentes de forma triangular representam um fator de risco, especialmente em virtude
da necessidade de regeneração da papila ser maior nessas situações e a posição
do implante ter que ser mais precisa. Estratégias e princípios para o manejo dos
tecidos moles (gengiva e mucosa alveolar) são relatados com o objetivo de
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aumentar a longevidade dos implantes, devido à proteção feita pelo tecido gengival,
que favorecer a estética com o aspecto natural e saudável da gengiva.
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2 – PROPOSIÇÃO

Os princípios que norteiam qualquer procedimento cirúrgico baseiam se
em uma boa incisão. A ruptura do tecido mole, que vai dar acesso ao tecido ósseo
através do deslocamento do retalho, é a chave para a execução de uma técnica
cirúrgica precisa que ofereça ao implantodontista uma perfeita visualização do
campo operatória, permitindo, assim, uma correta colocação do implante. Este
estudo tem o objetivo de identificar os diversos tipos de incisão, relatando as suas
técnicas e indicações mais precisas, através de uma revisão de literatura.

14

3 - REVISÃO DE LITERATURA

3.1 - HISTÓRIA DA IMPLANTODONTIA

Bezerra (1985) citou que em 1937 os implantes eram feitos de forma
empírica e insucessos foram observados pela falta de instabilidade química dos
metais e ligas utilizadas. Em 1942, implantes subperiósteais foram utilizados na
Suécia e no mesmo período, na Itália, foram criados implantes endósseos. No Brasil,
os implantes tridimensionais criados por Julliet foram aperfeiçoados para suportar
fraturas. Inúmeros “designs” de implantes surgiram aperfeiçoando suas formas e
melhorando sua função.
Magini et al (1999) relataram que as primeiras pesquisas sobre a
integração tecidual dos materiais foram realizadas na Suécia, no inicio dos anos 50.
Conhecimentos precisos foram assim adquiridos sobre os diferentes tipos de
materiais, seus estados de superfície e sobre o papel do trauma cirúrgico na
cicatrização tecidual.
Branemark (2005) introduziu, no início dos anos 80, o conceito da
osseointegração com a utilização de implantes em titânio. O termo osseointegração
foi definido por Branemark como um contato direto entre metal e tecido ósseo. O
protocolo de dois estágios cirúrgicos é um dos pré-requisitos para obter a
osseointegração. A ausência de carga durante um período de cicatrização permite
uma completa cicatrização e remodelação óssea.
Elias et al (2006) relataram que as mudanças no protocolo cirúrgico de
Branemark estão relacionadas aos fatores como: estudos da biomecânica dos
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implantes, as alterações na forma e tratamento de superfície dos implantes, as
técnicas cirúrgicas empregadas.
Castilho et al (2006) relataram que o sucesso clínico do implante se deve
ao material utilizado, desenho, tratamento e qualidade da superfície, técnica
cirúrgica, qualidade óssea e suporte de carga.
Davarpanah et al (2007) publicaram que no início dos anos 1900,
Lambotte fabricou implantes de alumínio, prata, latão, cobre, magnésio, ouro e aço
banhado por ouro e níquel. Ele identificou a corrosão de vários destes materiais nos
tecidos corporais. Atualmente, o implante endosteal com a forma radicular é o mais
utilizado.

Figura 1 – Desenho esquemático de uma mandíbula

Mich (2008) relatou que a implantodontia é a segunda disciplina mais
antiga da odontologia, sendo a cirurgia oral a mais antiga. Há quatro mil anos
civilizações como os antigos chineses, esculpiam varas de bambu em formato
cônico e colocavam-nas dentro do osso para substituição fixa dos dentes. Os
egípcios há aproximadamente dois mil anos, utilizavam metais preciosos em
desenhos similares a um cone. A implantodontia evoluiu de forma científica
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acentuada. Das pesquisas com a osseointegração em 1965, até o desenvolvimento
dos conhecimentos da biologia óssea, com a melhora dos meios de diagnósticos
auxiliares do plano de tratamento, o processo das técnicas cirúrgicas e os sistemas
protéticos, que consolidaram definitivamente a implantodontia na odontologia clínica
restauradora.
Resende (2009) descreveu que a cirurgia é praticada desde a pré-história,
através de procedimentos de trepanação, que consiste em praticar uma abertura em
um osso. No entanto, a cirurgia teve seus primeiros desenvolvimentos científicos no
século XVI, com Ambroise Paré “o pai da cirurgia moderna”, que, além de esclarecer
inúmeras questões de anatomia, fisiologia e terapêutica, substituiu a cauterização
com ferro em brasa pela ligadura das artérias depois de uma amputação de
membro. Mais tarde, a descoberta da anestesia e a criação da antissepsia
marcaram, no final do século XIX, o início da cirurgia moderna, cuja eficácia
aumentou com a transfusão de sangue e a neurocirurgia, desenvolvidas entre as
duas grandes guerras. Nos anos 50, a descoberta dos antibióticos também garantiu
maior eficácia aos procedimentos cirúrgicos. Atualmente, todos os órgãos são
acessíveis à cirurgia e as técnicas recentes (a partir dos anos 60) de transplantes de
órgãos são uma vitória da cirurgia, embora ainda haja problemas de rejeição.
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3.2 - BIOLOGIA TECIDUAL

3.2.1 – CARACTERÍSTICAS ANATOMICAS

Burglundh et al (1991) observaram em seus estudos histomorfométricos
entre tecidos moles ao redor do dente e do implante, que sítios clinicamente
saudáveis apresentam coloração rosa e consistência firme. Os autores no mesmo
estudo relataram que a quantidade de colágeno na mucosa perimplantar é
significativamente maior, e que a quantidade de fibroblasto é significativamente
menor, quando comparada com o tecido gengival. Analisaram a composição do
tecido conjuntivo supra-alveolar e constataram que a principal diferença entre o
tecido mesenquimal presente em dentes e em áreas de implante é a ocorrência de
cemento na superfície radicular.
Newman et al (2007) citaram que os implantes são utilizados para ancorar
ou suportar próteses, sendo assim, o pilar e a restauração deve emergir através do
tecido conjuntivo e do epitélio. É importante conhecer a anatomia, posição, forma,
volume e função dessa interface (implante/tecido mole) para obter uma boa estética
gengival na manipulação dos tecidos.
Gennaro et al (2007) revelaram que a mucosa mastigatória compreende a
mucosa gengival e palatal, formada por epitélio escamoso estratificado ceratinizado
e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso da gengiva está inserido ao
osso alveolar pelo periósteo e na porção supra-alveolar da raiz dentária. A mucosa
alveolar adjacente é constituída por tecido conjuntivo rico em fibras elásticas e
coberta por epitélio escamoso estratificado não queratinizado. A anatomia do tecido
perimplantar e gengival são parecidas, apresentando epitélio juncional e tecido
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conjuntivo, porém as fibras conjuntivas do dente estão inseridas no osso e no
cemento, já as fibras que circundam o implante aparecem paralelamente ao
componente protético. A ausência de fibras inseridas torna a adesão do epitélio
juncional ainda mais importante e sua manutenção e estabilização é um objetivo
para terapia implantar. A presença de mucosa ceratinizada parece favorecer a
manutenção do selamento. Muitos estudos revelaram que o epitélio juncional ao
redor dos implantes tem aproximadamente 2,0 milímetros de comprimento e o tecido
conjuntivo de 1 a 1,5 milímetros de altura.
Manfro et al (2008) relataram que as características da mucosa periimplantar são estabelecidas durante a cicatrização da ferida que ocorre após o
fechamento do retalho mucoperiosteal. A cicatrização resulta no estabelecimento de
uma inserção transmucosa ao implante, que funciona como uma barreira impedindo
que produtos provenientes da cavidade oral alcancem o tecido ósseo, garantindo a
osseointegração e a fixação do implante. A interface entre as células epiteliais e a
superfície de titânio é caracterizada pela presença de hemidesmossomos e uma
lâmina basal.
Duarte (2009) mencionou na face vestibular da mandíbula que a
profundidade do vestíbulo na região anterior pode estar reduzida pela tuberosidade
mentual e/ou inserção alta do músculo mental. Na região de molares, uma extensão
da linha oblíqua externa pode limitar o tratamento cirúrgico de bolsas intraósseas ou
dificultar

o

posicionamento

apical

de

retalho.

Proeminências

dos

ramos

mandibulares podem limitar os tratamentos nas faces distais de molares inferiores.
Traumatismos de ramos nervosos também podem ocorrer como, por exemplo, lesão
do nervo mentual durante incisão, rebatimento de retalho e preparo de leito receptor
para enxertos gengivais ou conjuntivos, resultando em parestesia labial. Na face
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lingual, a presença de um tubérculo geniano volumoso e, sobretudo, de exostose e
tórus mandibular, podem impedir recontornos ósseos adequados nessa área. Os
tecidos da face lingual precisam ser manipulados cuidadosamente para evitar danos
ao nervo a artéria linguais. Lesões do nervo lingual durante incisões verticais e
rebatimentos de retalho resultam em parestesia da língua. Por isso, incisões
verticais devem ser evitadas e, quando necessárias, não devem estender-se muito a
área de mucosa, restringindo-se quase que totalmente a porção gengival. Descreveu
ainda a anatomia da maxila e lembrou a proximidade do seio maxilar com raízes dos
molares e pré- molares devendo ser observada radiograficamente quando estiverem
presentes bolsas profundas ou houver indicação para recontornos ósseos extensos,
procedimentos regenerativos ou colocação de implantes. Na face palatina, um
cuidado especial deve ser tomado em relação a artéria palatina maior para não ser
lesada durante o rebatimento do retalhou a remoção de tecidos para enxertos; por
tal motivo, também incisões verticais são contra indicadas nessa face. Exostoses e
tórus palatino, em especial, podem dificultar os procedimentos ressectivos. Na
maioria dos casos, somente incisões horizontais são suficientes. Incisões verticais
(relaxantes) têm uso restrito, porém, em algumas situações são indispensáveis, em
especial quando há interesse em melhor coaptação das bordas cruentas na papila
gengival. Nos procedimentos em que houver necessidade do uso de instrumentos
rotatórios, os tecidos moles devem estar protegidos por afastadores de metal e,
principalmente, pontos de apoio estáveis são fundamentais para o desenvolvimento
de uma boa técnica cirúrgica.
Sgrott (2010) relatou que a mucosa, dependendo da região, apresenta
características estruturais diferentes, oferecendo proteção contra agressões, forças
abrasivas e formando uma barreira contra micro-organismos, toxinas e antígenos.
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Lembrou ainda das estruturas da mucosa oral: A) epitélio oral - tecido epitelial
estratificado pavimentoso queratinizado ou não queratinizado, que é formado por: 1º
camada basal - apresenta muitas divisões celulares ocorrendo muitas mitoses; 2º
camada espinhosa - diminuição da atividade mitótica; 3º camada granular – etapa
final do processo de queratinização; 4º camada córnea - células impregnadas de
queratina; B) membrana basal - delimita o epitélio do tecido conjuntivo. Participa da
troca de nutrientes entre epitélio e tecido conjuntivo; C) lâmina própria - tecido
conjuntivo sub-epitelial; D) submucosa - mucosa é separada do osso por uma
camada de tecido conjuntivo frouxo, ou adiposo ou granular, com vasos sanguíneos
calibrosos e nervos; E) mucoperiósteo - mucosa ligada diretamente ao osso; F)
periósteo - responsável pelo suprimento arterial ósseo e retorno venoso. A gengiva e
o palato duro fazem parte da mucosa mastigatória, recebendo diretamente os
impactos da mastigação. Seu epitélio é pavimentoso estratificado queratinizado ou
paraqueratinizado. Possui tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e ausente de
fibras elásticas. Com uma união firme e imóvel da mucosa ao periósteo na região de
rafe palatina (mucoperiósteo). Anatomicamente a gengiva é dividida em: marginal,
inserida e área interdental. Em condição normal, recobre o osso alveolar e a raiz do
dente em um nível coronal à junção amelocementária. 1) A gengiva marginal circunda o dente, medindo aproximadamente 1,0 milimetro de espessura, formando
o tecido mole do sulco gengival, podendo ser deslocada da superfície dentária por
uma sonda. 2) Gengiva inserida - ligada ao osso alveolar, firme e resiliente, é
contínua com a gengiva marginal, na sua porção vestibular difere em áreas distintas
da boca, na região de incisivos é maior se tornando porém, mais delgada na região
de pré-molares.
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3.2.2 - MECANISMO DE AÇÃO DA CICATRIZAÇÃO

Balbino et al (2005) citaram que a qualidade da resposta da cicatrização é
influenciada pela natureza da ruptura do tecido e das condições para o fechamento
da lesão. A cicatrização por primeira intenção ocorre quando uma incisão cirúrgica
ou laceração é fechada inicialmente com suturas e a cicatrização acontece sem
deiscência e com mínima formação de cicatriz. Já a cicatrização por segunda
intenção ocorre através do preenchimento lento do defeito tecidual com tecido de
granulação e conjuntivo, esta cicatrização é comumente associada à injúria avulsiva,
infecção local ou fechamento inadequado da lesão.
Mosgau et al (2005) relataram que qualquer forma de injúria desencadeia
uma série de processos organizados e temporariamente concomitantes objetivando
restaurar a integridade do tecido envolvido. Esses processos são divididos em três
fases distintas simultâneas: inflamatória, proliferativa e remodelação. Fase
inflamatória dura de 3 a 5 dias, inicia se no momento em que ocorre a lesão tecidual
e na ausência de fatores que prolonguem a inflamação. Esse estágio tem duas
fases: a vascular e a celular. Os eventos vasculares entram em cena durante o inicio
da inflamação com uma vasoconstrição inicial dos vasos lesados, reduzindo o fluxo
sanguíneo e promovendo a coagulação. Em poucos minutos a histamina e a
prostaglandina causam vasodilatação e abrem pequenas fenestrações permitindo
extravasamento de plasma e a migração de leucócitos para dentro do tecido
intersticial. Manifestações clínicas correspondentes incluem tumefação (edema),
vermelhidão (eritema), calor e dor. A fase celular da inflamação é desencadeada
pela ativação do sistema do complemento sérico decorrente do trauma tecidual. As
citocinas liberadas na lesão produzem sinais quimiotáticos causando a aderência
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dos neutrófilos e monócitos no local da ferida. Em contato com corpos estranhos, os
neutrófilos liberam o conteúdo de seus lisossomas, que tem a função de destruir
bactérias e outros corpos estranhos, além de digerir tecidos necróticos. A eliminação
dos corpos estranhos também é ajudada pelos monócitos e macrófagos. Fase de
proliferação – inicia se aproximadamente no terceiro dia após o trauma e dura por
três semanas. As citocinas e os fatores de crescimento secretados durante a fase
inflamatória estimulam a fase de proliferação que é caracterizada pela formação de
tecido

de

granulação

contendo

células

inflamatórias

e

fibroblastos.

O

estabelecimento da microcirculação local é essencial para o suprimento de oxigênio
e nutrientes necessários para suprir as requisições metabólicas elevadas do tecido
em regeneração. Ao mesmo tempo, fibroblastos formadores de matriz migram para a
lesão em resposta as citocinas e fatores de crescimento liberados peloas células
inflamatórias e o tecido lesado. Os fibroblastos começam a sintetizar uma nova
matriz extracelular e colágenos imaturos. A deposição de colágeno aumenta
rapidamente a resistência à tração da lesão e reduz a importância da função da
sutura em manter as bordas da lesão unidas. O processo de re-epitelização as
células epiteliais migram diretamente para a superfície molhada exposta do coágulo
fibrinoso. A re-epitelização é facilitada pelo tecido conjuntivo contrátil subjacente, o
qual se contrai em tamanho para puxar as margens da lesão em direção uma da
outra. A fase de proliferação é progressivamente substituída por um extenso período
de remodelação progressiva e fortalecimento do tecido cicatricial imaturo. Fase de
remodelação - pode durar diversos anos e envolve um minucioso e organizado
equilíbrio entre degradação e formação de matriz. Sob a direção geral de citocinas e
fatores de crescimento, a matriz de colágeno é degradada, ressintetizada,
reorganizada e restabilizada através de ligação cruzada molecular. Os fibroblastos
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começam a desaparecer e o colágeno tipo III depositado durante a fase de
granulação é substituído por um colágeno mais resistente do tipo I.
Tobita et al (2007) citaram que apesar das alterações do processo de
cicatrização tecidual ser a mesma em todos os indivíduos, o tempo requerido para a
cicatrização varia , dependendo da área de superfície do corte e da interferência por
irritação local e infecção.
Mendonça (2009) relatou como um aspecto importante de qualquer
procedimento cirúrgico a preparação da ferida para cicatrização. O conhecimento
dos processos de reparação tecidual é obrigatório para o profissional que tenha
intenção de executar procedimentos cirúrgicos. As lesões podem ser causadas tanto
por fatores patológicos como por traumáticos. Lesões traumáticas podem ser
causadas por agressões físicas ou químicas. A regeneração ocorrerá quando a
restituição acontece por meio de tecido sem distinção estrutural e funcional do tecido
de origem. O processo de reparo terá ocorrido quando a integridade tecidual for
estabelecida primariamente por meio de formação de tecido de cicatrização fibroso.
Com exceção do tecido ósseo e do fígado, a ruptura do tecido resulta em reparo ao
invés de regeneração. A nível celular, o padrão e a qualidade do tecido de
cicatrização dependem do quanto as células constituintes são lábeis, estáveis ou
permanentes.
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3.3 – MATERIAIS UTILIZADOS

Cuffari e Siqueira (1997) relataram que a sutura é fundamental para a
cicatrização das feridas, pois previne a contaminação microbiana ou alimentar além
de traumas mecânicos produzidos por alimentos ou mesmo por próteses. A cirurgia
de instalação do implante tem a vantagem da ferida cicatrizar por primeira intenção.
As agulhas usadas no fechamento das incisões da mucosa são geralmente
pequenas para permitir seu manuseio em espaços limitados. A ponta da agulha
pode ser cônica ou triangular. A agulha triangular é cortante e permite que ela passe
pelo mucoperiósteo mais facilmente.
Henriques (2003) lembrou que para obtermos bons resultados em cirurgia
os instrumentos devem ser de excelente qualidade e seu uso seguir normas
protocolares de biossegurança. O avanço tecnológico e industrial tem suprido o
cirurgião de instrumentais com desenhos e cortes adequados. As técnicas cirúrgicas
foram aperfeiçoadas e hoje, extremamente delicadas e menos invasivas, necessitam
de instrumentos altamente específicos, precisos e cada vez menores e mais leves,
facilitando o procedimento operatório, contribuindo assim para o máximo resultado
com menor fadiga possível ao operador, bem como para um trans e pós-operatórios
seguros e indolores ao paciente.
Ferreira et al (2005) mencionaram que o número de zeros no fio de sutura
corresponde a um diâmetro capaz de determinar a resistência tênsil do fio. Quanto
maior o número de zeros, mais fino é o fio. Fios finos causam cicatrizes menores e
são geralmente utilizados em regiões estéticas e fios de espessura mais largos são
mais resistentes as tensões e a dilaceração da mucosa. Fios de sutura
monofilamentados apresentam baixa retenção bacteriana, mas possuem alta
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pliabilidade (dificuldade de se dar nó), tendem a desatar e são mais rígidos. Os fios
multifilamentados permitem maior aderência bacteriana e deve ser evitado em
lesões contaminadas, são fios de baixa pliabilidade e raramente desfazem o nó.
Lisboa et al (2005) relataram os aspectos positivos e negativos dos fios
de sutura mais usados na prática cirúrgica: A) Catgut - sendo um fio que causa
maior reação inflamatória local. Isso ocorre devido ao fato dele ter origem animal
(carneiro e bovino), contendo assim proteínas estranhas ao organismo. Além disso,
é um fio que tem reabsorção irregular, baixa força tênsil, afrouxa os nós e tem rápida
degradação na presença de infecção. O seu ponto positivo é o custo. A diferença
entre o Catgut simples e o cromado é o fato de o Catgut cromado ser banhado com
sais de ácido crômico, o que proporciona um maior tempo para haver sua total
absorção; B) Dexon®, Vicryl® e Polivicryl® - são fios multifilamentares absorvidos
através de hidrólise e por isso dependem somente do grau de umidade do tecido
para serem degradados. De positivo, apresenta uma boa força tênsil inalterada até
15 dias depois da sutura, tempo de absorção prolongado, baixa reação inflamatória
e é isento de capilaridade (não abre nó) e de negativo, podemos dizer que eles
apresentam um custo elevado, mais caro que o Catgut; C) Seda - é multifilamentar e
de origem animal. De positivo, apresenta um fácil manuseio, boa flexibilidade e nós
seguros e de negativo, podemos dizer que ele é um potencializador de infecções,
por causa de sua origem animal. Porém causa menos reação inflamatória que o
Catgut; D) Mononylon® e Prolene® - são fios sintéticos. Causam mínima reação
inflamatória e mantêm a força tênsil. De indesejável pode-se dizer que eles têm um
baixo coeficiente de fricção (nós inseguros e necessitando maior número de
seminós),

pouca

flexibilidade

e

alto

grau

de

capilaridade

nas

formas

multifilamentares; E) Aço inoxidável - é o fio mais inerte, isto é, o fio que causa
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menor reação inflamatória local. Também é o que possui maior força tênsil. De
indesejável pode-se observar pouca maleabilidade, de difícil manuseio e é incomodo
para o paciente. Usado quase exclusivamente em síntese óssea.
Castro et al (2007) citaram que as características ideais para um fio de
sutura são: segurança no nó, adequada resistência a tração, fácil manuseio, baixa
reação tecidual, não possuir ação carcinogênica, não provocar ou manter infecção,
manter as bordas das feridas aproximadas até pelo menos a fase proliferativa da
cicatrização, ser resistente ao meio no qual atua e baixo custo. Os autores relatam
também que os fios de sutura são classificados de várias maneiras de acordo com
suas características e propriedades. Essa classificação baseia-se de acordo com a
capilaridade (multifilamentos ou monofilamentos), com sua origem (orgânicos,
sintéticos, minerais ou mistos) e com sua degradação (não absorvíveis ou
absorvíveis), tempo que cada fio leva para perder sua força tênsil e ser absorvido ou
incorporado pelo organismo.
Carranza et al (2007) discutiram que após a incisão no mucoperiósteo a
mucosa e o periósteo devem se separar do osso subjacente em uma única camada
e o instrumento comumente utilizado é o descolador. Ele tem uma extremidade
aguda e cortante que destaca a papila entre os dentes e a outra extremidade maior
e mais larga que destaca o tecido mole do osso. O descolador pode ser usado por
dois métodos distintos: Primeiro, a extremidade pontiaguda pode ser usada num
movimento de alavanca para descolar o tecido mole. Este é o movimento mais
utilizado, quando se elevam as papilas interdentais. O segundo método é com
movimento de empurrar com vigor, no qual se usa a extremidade mais larga do
instrumento deslizando por debaixo do retalho, separando o periósteo do osso
subjacente. Quando se executam cirurgias de tecidos moles, as pinças teciduais são
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necessárias para estabilização dos retalhos durante a sutura. As pinças são
delicadas e quando usadas deve se tomar cuidado para não apreender o tecido com
muita firmeza a fim de não esmaga o mesmo.
Abdallah et al (2008) citaram que para o adequado processo de
reparação tecidual é necessário que o organismo tenha condições locais e gerais
favoráveis. A coaptação das margens cirúrgicas é importante para o sucesso
cirúrgico.
Baldini e Zuccehelli (2010) relataram que a maioria dos procedimentos
cirúrgicos começa com uma incisão. O instrumento utilizado para fazer a incisão é o
bisturi, composto de cabo e lâmina. O cabo mais usado é o número três e recebe
diversas formas de lâmina. As lâminas de bisturi de diferentes formas e tamanhos
são usadas na cirurgia. As lâminas mais comuns são as de números 12D, 15 e 15C.
A lâmina número 12D possui forma de bico com margem cortante em ambos os
lados, permitindo que o cirurgião concentre se em áreas estreitas e restritas (face
posterior dos dentes e implantes ou na área da tuberosidade da maxila) com
movimentos cortantes de empurrar e puxar. A lâmina número 15 é usada para
retalhos estreitos e propósitos gerais (incisão ao redor dos dentes e implantes,
através do mucoperiósteo). A lâmina número 15C, uma versão mais estreita da
lâmina número 15, é útil para realizar a incisão inicial tipo escalonada. O formato
pequeno desta lâmina permite incisão dentro da porção interdental estreita do
retalho. Todas essas lâminas são descartáveis após o uso. Quando se usa o bisturi,
o cirurgião o segura como se fosse uma caneta, para possibilitar um controlo
máximo da lamina enquanto a incisão é feita. A parte móvel do tecido deve ser
apreendida firmemente para estabiliza lá de forma que, quando ela é feita, a lâmina
incisará e não deslocará a mucosa. Quando a incisão mucoperiósteal é realizada, a
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lâmina deve ser pressionada firmemente para baixo, de modo que a incisão penetre
a mucosa e o periósteo com o mesmo movimento. As lâminas são desenhas para
uso em um único paciente. Elas perdem o corte facilmente quando entram em
contato com tecidos duros como ossos e dentes. Se várias incisões são exigidas
diretamente sobre o mucoperiósteo e o osso, pode ser necessária a utilização de
outras lâminas durante a cirurgia. É importante lembrar que lâminas sem corte não
fazem incisões nítidas em tecidos moles e, portanto devem ser substituídas.
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3.4 - TIPOS DE INCISÃO

Borchard et al (2004) relataram que a presença de mucosa ceratinizada
na área que vai receber os implantes é condição fundamental para obtenção de uma
futura proteção das fixações e pré requisito estético incontestável. O tipo de incisão
escolhida pelo cirurgião pode ser identificado de acordo com a ausência ou
presença de tecido ceratinizado firme. Quando se tem mucosa ceratinizada
suficiente, realiza se uma incisão na crista do rebordo ou utiliza se o bisturi circular,
ao passo que na ausência dessa mucosa, existe a necessidade de técnicas
auxiliares que visam a deslocar o tecido ceratinizado o mais próximo possível da
região dos implantes. A ausência completa desse tecido requer a realização de
enxerto gengival livre anteriormente a colocação dos implantes. Isso ocorrer devido
ao fato de a mucosa alveolar, por ser móvel e sem queratina, não oferece
características de proteção e estética suficientes para ter a manutenção de saúde
peri implantar ao longo dos anos.
Myshin e Wiens (2005) definiram que a incisão na crista do rebordo
requer uma boa quantidade de mucosa ceratinizada na área e é realizada na crista
do rebordo alveolar remanescente. A técnica consiste em afastar o tecido incisado
de maneira que este seja rebatido em porções equivalentes de mucosa ceratinizada,
tanto para vestibular como para lingual/palatal. É a técnica de escolha da maioria
dos implantodontistas. Mesmo que não haja quantidade de tecido ceratinizado
suficiente, muitos cirurgiões optam por esse tipo de incisão, deixando para corrigir a
ausência desse tecido nos procedimentos de reabertura. A incisão na crista do
rebordo facilita o descolamento do retalho, tanto em sua porção vestibular como na
região lingual/palatal, pois divide a área a ser descoberta em porções equivalentes.
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Hwang el al (2006) relataram que a incisão no fundo de sulco consiste na
realização de uma incisão linear no fundo do sulco vestibular sobre a mucosa
alveolar. Após a incisão, um retalho mucoperiósteal é rebatido, partindo se de
vestibular lingual/palatal. Essa incisão foi a preconizada por Branemark nos
primórdios da implantodontia e tinha como principal vantagem a possibilidade de um
perfeito recobrimento dos implantes. Para realização desse procedimento, não
existe a necessidade de grandes quantidades de mucosa ceratinizada, uma vez que,
com a incisão no fundo de sulco, preserva se qualquer remanescente de tecido
ceratinizado. Embora essa técnica seja de fácil execução, atualmente é pouco
utilizada, pois sua maior vantagem, que seria o recobrimento do implante, não é
condição imprescindível para o sucesso final. Além disso, o fato de não necessitar
de grande quantidade de tecido ceratinizado e o possível aplainamento do vestíbulo
podem geral problemas estéticos, requisitando enxertos de tecido mole ou incisões
alternativas nos procedimentos de reabertura.
Leblebicioglu et al (2007) descreveram que a incisão com bisturi circular
necessita de tecido ceratinizado abundante. Além de tecido mole, é necessário que
a espessura óssea seja bastante avantajada para poder utilizar com segurança o
bisturi circular. A técnica consiste na remoção de um tampão de tecido gengival com
esse bisturi modificado, acessando ao tecido ósseo sem que haja deslocamento do
retalho. Daí a razão de se requisitar uma abundante quantidade de tecidos duro e
mole. Caso contrário, a visualização e o acesso das estruturas envolvidas no ato
cirúrgico ficariam comprometidos. A incisão com bisturi circular proporciona menor
trauma, melhor contorno dos tecidos, redução do tempo cirúrgico, ausência de
sutura, maior estabilidade dimensional dos tecidos moles e duros, não ocorre
interrupção da irrigação tecidual, não há descolamento do periósteo. Por isso, há
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uma menor reabsorção óssea, alem de possibilitar uma moldagem precoce. Essa
técnica deve ser cuidadosamente selecionada através do planejamento reverso
Park e Wang (2007) estabeleceram que o delineamento de uma incisão
deve ser feito de maneira que seu traço ofereça uma boa visualidade do campo
operatório. Esse acesso ao campo cirúrgico deve oferecer condições para uma
exposição

perfeita

do

tecido

ósseo,

permitindo

uma

iluminação

efetiva,

procedimentos de sucção de sangue e saliva, facilidade de instrumentação, além de
permitir um perfeito fechamento da ferida ao fim dos procedimentos. Uma boa
incisão principal não coloca em risco as estruturas adjacentes e assegura o
suprimento sanguíneo para os retalhos. Os autores ainda mencionam que a incisão
com bordas definidas possibilita uma aproximação prevenindo a necrose, deiscência
e dilaceração.
Tibbetts

et

al

(2009)

citaram

que

as

incisões

relaxantes

são

procedimentos auxiliares das incisões principais. Através delas, consegue se
melhorar a visualização e o acesso da área cirúrgica, além de deslocar o retalho
para posições mais favoráveis. Essas incisões estão sempre unidas a incisão
principal e, na maioria dos casos, têm sua extensão voltada para mucosa alveolar.
Elas devem ser feitas em sentido divergente a incisão principal, para aumentar a
área de nutrição, e o bisturi deve estar inclinado, atingindo o tecido de maneira
biselada evitando cicatrizes.
Zucchelli et al (2009) lembraram que os retalhos de tecidos moles são
frequentementes utilizados em cirurgia oral e em procedimentos cirúrgicos
periodontias e endodônticos para obter acesso ao dente subjacente e as estruturas
ósseas. A base do retalho deve ser mais ampla que a margem livre para manter um
suprimento sanguíneo adequado. Os autores explicaram que isso significa que todas
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as áreas do retalho devem ter uma via de vascularização ininterrupta a fim de evitar
a necrose isquêmica de todo o retalho ou parte dele. Os autores também sugeriram
que haja um rebatimento suficiente do retalho, de modo a permitir um afastamento
sem tensão, com boa visualização do campo cirúrgico. A incisão que demarca o
retalho deve ser feita sobre o osso sadio que estará presente após o término do
procedimento cirúrgico e realizada de trás para frente, puxando a parte cortante na
direção do operador.
Hur et al (2010) mencionaram que preconizar uma incisão padrão para o
primeiro ato cirúrgico na implantodontia é inviável, pois a imensa variedade de casos
impossibilita o uso de apenas uma única incisão técnica. O conhecimento de alguns
tipos de incisões permite que o profissional faça uso de associações de técnicas de
acordo com a necessidade de cada caso. A presença da mucosa ceratinizada pode
ser um fator determinante nas variações das técnicas de incisão. Nem sempre se
tem esse tecido disponível na crista do rebordo alveolar. As variações anatômicas e
reabsorções ósseas podem deslocar essa mucosa mais para lingual/palatal. Em tais
situações, a incisão principal deve ser mais deslocada para essas regiões e o
retalho rebatido na direção dos implantes, visando a distribuir equitativamente a
mucosa ceratinizada disponível. Certamente incisões relaxantes também auxiliarão
nesse processo.

33

3.4.1 – TÉCNICAS CIRURGICAS PROPOSTAS PARA A CRIAÇÃO DE
PAPILA
Palacci e Ericsson (2001) descreveram uma técnica de aquisição de
papilas múltiplas no estágio de abertura dos implantes para a colocação dos
cicatrizadores. Segundo o autor, deve-se identificar a localização dos implantes e
realizar uma incisão deslocada para a região palatina a estes, seguida de incisão
vertical para vestibular, preservando a gengiva dos dentes vizinhos. Em seguida,
eleva-se o retalho para a direção vestibular e removem-se os parafusos de
cobertura. Nesse instante, selecionam-se os cicatrizadores, e depois, incisões
chanfradas na vestibular do retalho são feitas em direção a cada cicatrizador,
começando pela distal e seguindo para a mesial; pega se o pedículo e gira-o 90º em
direção ao espaço interimplantar. A papila mesial é criada com um pedículo girado
90° no sentido mesial, enquanto o pedículo girado para distal cria a papila distal.
Realizam-se suturas em colchoeiro horizontais para estabilizar as pontas das papilas
em posição ótima, sem tensão.
Nemcovsky e Moses (2002) relataram que a técnica preconizada
necessita, previamente, a avaliação da quantidade de gengiva queratinizada
vestibular, e posteriormente, uma incisão deslocada para palatina associada a
incisões relaxantes vestibulares, que completam o desenho do retalho. Além disso,
assim como a técnica anterior, as papilas interdentais proximais permanecem
intactas. Os parafusos de cobertura são removidos e os cicatrizadores colocados em
seguida. Uma nova incisão palatina é realizada, profunda e internamente biselada,
delineando um retalho palatino pediculado, sendo que o pedículo originava-se na
distal por motivos de nutrição sanguínea. O retalho pediculado deve ser
cuidadosamente descolado e rotado; uma incisão obliqua facilita a rotação do
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pedículo, que geralmente é maior que 5 mm. Uma sutura vestibular contínua vertical
é utilizada para adaptar o retalho vestibular em volta dos cicatrizadores. O retalho
palatino é adaptado na região próxima aos cicatrizadores por meio de suturas
contínuas simples. Suturas simples e interrompidas aproximam e seguram o retalho
no tecido palatino. A área doadora do palato fica parcialmente exposta, cicatrizando
por segunda intenção.
Askary (2004) citou que uma vez estabelecidos os fatores que influenciam
a presença da papila peri-implantar, aparece um novo desafio relacionado com sua
reconstrução nos diferentes tempos cirúrgicos. Então, o momento e a abordagem
para manipulação do tecido peri-implantar devem ser cuidadosamente planejados.
Há quatro diferentes momentos em que os tecidos peri-implantares podem ser
manipulados e influenciados: a) antes da instalação do implante; b) durante a
instalação do implante; c) na reabertura cirúrgica, durante a conexão do cicatrizador
ou do pilar protético; e d) após a conexão do pilar protético. Embora alguns autores
sugiram que as cirurgias para a reconstrução de papilas sejam realizadas no ato
cirúrgico de colocação do(s) implante(s), tornando-as mais previsíveis, Palacci
posicionou-se no sentido de que diversos estudos sugerem que a cirurgia plástica
periodontal para a reconstrução de papilas deve ser realizada durante o segundo
estágio da cirurgia de implantes, isto é, na fase de reabertura. Consideramos que
para os implantes de dois estágios cirúrgicos, a segunda opção é valida, porém, a
primeira alternativa deve ser selecionada para os implantes de estágio único.
Entretanto, deve-se destacar que a abordagem realizada antes da colocação do
implante (isto é: extrações atraumáticas, técnicas para preservação de rebordo após
extração e cirurgias reconstrutivas ósseas e de tecidos moles) é fundamental para o
resultado estético final de cada caso. Na maioria das vezes, essas manobras são
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mais importantes para o resultado estético que as técnicas de criação de papila
realizadas apos a colocação do implante.
Misch et al (2004) preconizaram uma incisão sulcular de 2 a 3 mm para o
lado palatino a partir de cada dente, com um desenho em looping, adjacente à
localização do implante. A(s) incisão(ões) é levada para vestibular em forma
semilunar. Uma nova incisão divide ao meio a meia-lua e os braços são elevados
para a altura desejada da papila. Os pedículos devem ter pelo menos 2 a 2,5 mm de
espessura. São rebatidos para mesial e distal e suturados ao redor do cicatrizador.
Uma sutura modificada vertical foi usada para suturar cada papila, com um fio de
sutura Gut ou Vicril. Uma sutura contínua é sugerida na base da papila quando o
tecido interproximal é fino. As suturas são removidas 10 a 14 dias depois. Os
autores relataram que os resultados foram mais satisfatórios para os casos de
implantes adjacentes a dentes, ao passo que na presença de implantes múltiplos, os
resultados eram menos favoráveis.
Shahidi et al (2008) descreveram um ensaio clínico controlado avaliando
33 pacientes com 67 implantes colocados, divididos em grupo teste e controle. O
controle preconizava apenas uma incisão horizontal no topo da crista óssea e a
colocação do cicatrizador, ao passo que no grupo teste foi preconizada uma nova
proposta de tratamento. Um retalho em forma de “U” a partir da oclusal foi criado,
partindo da porção central do espaço edêntulo e elevado para mesial. O mesmo era
feito para a porção distal do espaço edêntulo, dando a sensação de uma incisão em
forma de “H”. Nos casos de múltiplos implantes, incisões em “U” foram realizadas
para os lados distal e mesial de cada implante. A incisão vestibular do “U” deve
formar uma parábola localizada vestibularmente ao limite vestibular da plataforma do
implante para criar uma margem gengival ao redor do implante. Após 6 meses de
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avaliação observou-se que o grupo teste apresentou papilas 1,5 mm mais altas, em
média, que o grupo controle, para implantes adjacentes a dentes.
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3.4.2 – TIPOS DE RETALHO

Garcia et al (2011) citaram que o retalho é uma divisão dos tecidos moles
que é demarcada por uma incisão cirúrgica, possui seu próprio suprimento
sanguíneo e permite acesso cirúrgico aos tecidos subjacentes. Os retalhos
envolvidos em implantodontia estão diretamente relacionados com a incisão
executada. De acordo com o retalho escolhido, também são feitas modificações nas
incisões. O deslocamento das estruturas mucoperiósteas envolve a exposição do
tecido ósseo que vai receber os implantes, assim como possibilita o correto
fechamento da ferida cirúrgica. Uma correta incisão seguida de um perfeito
deslocamento permitirá o acesso a um campo cirúrgico limpo, seco e de fácil
visualização, possibilitando a correta instalação dos implantes. A diferença entre um
retalho cirúrgico satisfatório e um excelente está em como o cirurgião manipula o
tecido, o uso de técnicas adequadas de incisão, desenho do retalho e manipulação
cuidadosa dos tecidos, desempenham importante papel no resultado positivo. O
tecido é facilmente danificado pelo uso de substância não-fisiológica, por força ou
compressão excessiva e extremos de temperatura. A recompensa do cirurgião, que
manipula os tecidos cuidadosamente, são feridas que cicatrizam com poucas
complicações e gratidão dos pacientes.
Stimmelmary et al (2011) mencionaram o retalho de espessura total
consiste no deslocamento total da porção mucoperióstea de tecido mole que recobre
o osso. Após uma incisão firme e perpendicular ao tecido ósseo, o tecido mole é
completamente destacado do osso, onde o periósteo é levado junto com o retalho.
Dessa forma tem se o desnudamento ósseo, oferecendo uma completa visualização
da área e permitindo o correto acesso para a instalação dos implantes. Como na
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implantodontia há necessidade da completa visualização do campo operatório para
evitar falhas no posicionamento dos implantes, essa técnica acaba sendo a mais
utilizada. Contudo, nos casos com pouca quantidade de mucosa ceratinizada, pode
haver dificuldade no fechamento da ferida cirúrgica. Os autores ainda descreveram o
retalho de espessura parcial, também conhecido como retalho dividido, essa técnica
consiste no descolamento parcial da porção mucoperiótea de tecido mole que
recobre o osso. Após a incisão principal na crista do rebordo, o osso é ligeiramente
descoberto, permitindo o acesso cirúrgico para instalação dos implantes. Delimitada
essa área, as demais partes do tecido mole que recobrem o osso subjacente serão
divulcionadas, deixando o periósteo recobrindo o osso e destacando se o tecido
conjuntivo e epitelial junto com o retalho. Esse tipo de retalho requisita uma boa
espessura óssea, pois não oferece uma perfeita visualização do campo operatório
como o retalho total. Entretanto, devido a divisão executada onde o periósteo
permanece junto ao tecido ósseo, este se torna extremamente móvel, fornecendo
facilidades de reposicionamento coronal quando se tem pouca quantidade de tecido
ceratinizado.
Rasperini et al (2011) relataram os retalho combinados, onde se utiliza a
técnica de retalho total e parcial combinadas. Em um primeiro momento, acessa se o
tecido ósseo através da sua exposição completa e, posteriormente, já na região de
fundo de sulco, realiza se uma divisão do retalho para se poder manipular
corretamente os tecidos moles no momento do fechamento da ferida. A imensa
variedade de casos, oferecendo as mais diversas situações anatômicas, faz com
que o cirurgião necessite da combinação de retalhos. A presença de mucosa
ceratinizada, a espessura do tecido ósseo e os componentes anatômicos acabam
por ditar quando a necessidade do uso de retalhos combinados. A experiência
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cirúrgica, bem como o bom senso, são fatores essências na escolha dos retalhos
combinados.
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3.5 – TIPOS DE SUTURAS

Silverstein e Kurtzman (2005) descreveram as suturas como um ato
cirúrgico destinado a aproximar tecidos e vasos sanguíneos que foram rompidos e
afastados durante a incisão e descolamento do retalho. Relatam ainda que o
principal objetivo da sutura é promover o fechamento do retalho para que ocorra a
cicatrização dos tecidos moles que foram incisados. O risco de falhas acaba
aumentando nos procedimentos de sutura, tendo em vista que a sutura é sempre o
final da cirurgia e o profissional pode estar cansado e ansioso para terminar o seu
trabalho.
Meyle (2006) citou as suturas interrompidas, sendo a mais comum em
Odontologia e possuem a característica básica de serem realizadas uma a uma,
individualmente. Sutura interrompida simples: indicada para união de retalhos que
são facilmente coaptados. Une os bordos da ferida através da passagem da agulha
de vestibular para lingual/palatal. Sutura interrompida em forma de oito: indicada
para mesma condição da sutura simples, porém em regiões de difícil acesso onde
não se consegue o posicionamento convencional da agulha, usado na sutura
simples. Une os bordos da ferida, através da passagem da agulha de vestibular para
lingual/palatal, em sentido oposto. Sutura de colchoeiro: indicada quando se tem a
necessidade de modificar a posição das extremidades dos retalhos. Isso ocorre
quando a cobertura completa do implante fica dificultada, seja pelo seu próprio
posicionamento ou pelo uso de membrana e enxertos ósseos. Esta técnica
associada de sutura, associada com o retalho parcial, oferece a possibilidade de
recobrimento total do implante. As suturas de colchoeiro resistem com maior
intensidade a trações musculares e as tensões provocadas pelo edema, além de
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oferecerem uma boa estabilização e um bom reposicionamento papilar. Sutura tipo
suspensória: indicada quando se deseja elevar coronalmente um retalho. Elas
podem ser combinadas com a sutura colchoeiro, o que traciona bastante o tecido em
direção coronal.
Saito et al (2006) mencionaram as suturas contínuas para a união de
duas ou mais papilas de um mesmo retalho, evitando a utilização de múltiplos nós,
podendo envolver quantos implantes forem necessários. O maior inconveniente é
que se ocorrer uma soltura precoce ela poderá se desamarrar totalmente,
descobrindo praticamente toda a área. Sutura de colchoeiro contínua: indicada para
áreas que oferecem dificuldades na realização da sutura contínua convencional. A
técnica possibilita uma adequada aproximação dos bordos do retalho, resistindo a
qualquer tipo de tensão, minimizando o risco de soltura. Sutura em forma de X ou
cruzada: indicada para o recobrimento de implantes unitários, nas situações onde a
tampa do implante irá ficar exposta ou parcialmente exposta.
Silverstein et al (2009) mencionaram que ao penetrar nos tecido, a agulha
deve entrar no sentido perpendicular ao dente e ser posicionada a uma distância de
pelo menos 3 milímetros da extremidade do retalho para evitar dilacerações. A
realização de uma correta técnica de sutura depende do tipo de retalho que foi
efetuado.
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3.6 – COMPLICAÇÕES

Lourenço et al (2007) mencionaram em seus estudos que os retalhos
cirúrgicos são realizados para oferecer acesso cirúrgico a uma área e que vários
princípios básicos de planejamento do retalho precisam ser seguidos a fim de evitar
complicações. A obediência a todos os princípios cirúrgicos tradicionais, bem como
a realização de um adequado plano de tratamento favorecem a diminuiçãodas
possibilidades de tais complicações. O reconhecimento pré cirúrgico dos problemas
potenciais evita um tratamento complicado, em que a relação custo-benefício fica
prejudicada. Portanto, o ato cirúrgico só deve ser iniciado quando estiverem
cumpridos todos os pré requisitos para não ocorrência de complicações. Contudo,
mesmo seguindo os princípios básicos que regem um adequado planejamento
cirúrgico protético, problemas inerentes a terapia podem ocorrer, tanto darante a
cirurgia como no período pós operatório.
Beltrão e Búrigo (2007) relataram que a dilaceração do retalho é uma
complicação comum causada pelo cirurgião inexperiente, que tenta realizar um
procedimento usando um retalho com acesso insuficiente. Os autores relacionaram
alguns cuidados para prevenir a dilaceração como: incisões bem definidas em
gengiva inserida, retalho com acesso suficiente, descoladores delicados e afiados e
incisões relaxantes, quando julgar necessário. Destacaram também hemorragias
que podem ocorrer devido a uma sutura insuficiente ou pelo abuso de movimentos
feitos por parte do paciente. Pequenas hemorragias podem ser controladas pelo
próprio paciente através do uso de gelo e compressão da área. Quando o
sangramento for mais intenso o paciente deve se dirigir ao consultório, onde o
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profissional poderá realizar uma compressão mais adequada ou até mesmo refazer
a sutura.
Pelayo et al (2008) relacionaram quatro princípios básicos que o cirurgião
pode lançar mão para prevenir a necrose tecidual. Primeiro, a base do retalho deve
ser sempre maior que a margem livre, a menos que exista uma artéria calibrosa na
região. Os retalhos devem ter lados que sejam preferivelmente convergentes da
base para o ápice do retalho. Segundo, a extensão do retalho nunca deve ser maior
que duas vezes a largura da base. Terceiro, quando possível, deve-se incluir um
suprimento sanguíneo axial na base do retalho, por exemplo, um retalho do palato
deve ter sua base voltada para a artéria palatina maior. Quarto, a base do retalho
não deve ser excessivamente torcida ou distendida, porque essas manobras podem
comprometer os vasos que irrigam o retalho.
Cortes et al (2009) citaram que na tentativa de recobrir toda a área
cirúrgica ou de manipular tecidos moles para posição mais favoráveis, os
profissionais acabam por exigir muito dos tecidos, levando a processos de
deiscência, rompimentos dos pontos e infecção. Todo e qualquer problema com
falha na sutura deve ser individualmente analisado antes da tomada final da decisão
de refazer os pontos. Inicialmente deve se observar se existe um envolvimento
sistêmico do paciente com a presença de gânglios enfartados e outros sinais de
infecção. Se isso ocorrer, uma antibiótico terapia profilática deverá ser executada
antes dos procedimentos propriamente ditos serem realizados. Feito isso, uma
limpeza da área com uma gaze embebida em solução antisséptica, bem como a
secagem do campo, devem ser realizadas adequadamente para uma perfeita
análise de cada caso. Pequenas exposições são acompanhadas com a manutenção
da área limpa, através da auto higiene por parte do paciente, bochechos com
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solução antissépticas e limpeza profissional, representa um bom prognóstico. Já nas
situações onde se registram grandes deiscências, com exposição óssea e risco de
contaminação, deve se refazer a sutura. Se a área do tecido exposto for muito
extensa, deve se descorticalizar esse osso com o uso de broca de alta rotação para
provocar um sangramento na área. Vale lembrar que o início da epitelização de uma
ferida ocorre em poucos dias. Se já houver a formação de epitélio, o profissional
deverá expor o tecido conjuntivo através de uma desepitelização, para então refazer
a sutura; caso contrário, não haverá união dos bordos da ferida e sim uma migração
em direção apical, retardando o seu fechamento.
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4 – DISCUSSÃO

Berglundh et al (1991), Gennaro et al (2007) e Manfro et al (2008)
discutiram em seus estudos a mucosa peri-implantar com o tecido gengival ao redor
dos dentes, e estabeleceram que a principal diferença entre esses tecidos é a
ocorrência de um cemento na superfície radicular, mostrado na figura 2. O que
também observamos nos estudos é a reabsorção óssea marginal que ocorre durante
a cicatrização do implante, favorecendo a formação de uma inserção do tecido
conjuntivo, como se fosse um espaço biológico que ocorre nos dentes.

Figura 2 – Desenho esquemático dos tecidos ao redor do dente e implante

Burglundh et al (1991) e Gennaro et al (2007) relataram em seus estudos
que a quantidade de colágeno na mucosa perimplantar é significativamente maior, e
que a quantidade de fibroblasto é significativamente menor, quando comparada com
o tecido gengival. Colocaram ainda que a anatomia do tecido perimplantar e
gengival são parecidas, apresentando epitélio juncional e tecido conjuntivo. Porém,
as fibras conjuntivas do dente estão inseridas no osso e no cemento, já as fibras
conjuntivas do implante circundam paralelamente o componente protético. É
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importante ressaltar a presença de mucosa ceratinizada favorecendo a manutenção
do selamento biológico ao redor do implante.
Balbino et al (2005), Abdallah et al (2008) e Mendonça (2009)
mencionaram os processos de reparação tecidual como um aspecto importante de
qualquer procedimento cirúrgico, sendo necessário que o organismo tenha
condições locais e gerais favoráveis. As lesões podem ser causadas por fatores
patológicos ou traumáticos. Observamos conforme tabela 1 as causas da lesão
tecidual traumática, onde as lesões podem ser reparadas por primeira intenção,
quando ocorre união entre os bordos cirúrgicos ou por segunda intenção, através do
preenchimento lento do defeito tecidual com tecido de granulação e conjuntivo,
porém a cicatrização por primeira intenção é mais confortável para o paciente.
Tabela 1 - Causas Da Lesão Tecidual
Física
Incisão
Contusão
Super aquecimento
Ressecamento
Irradiação
Comprometimento do fluxo sanguíneo

Química
Substância de pH não fisiológico
Substância de concentração não fisiológica
Proteases
Vasoconstritores
Agentes trobogênicos

Borchard et al (2004), Tibbetts et al (2009), Hur et al (2010) e Rasperini et
al (2011) citaram os tipos de incisão e concordaram que o tecido é danificado
facilmente se não for manipulado com cuidado e com instrumentos apropriados.
Mencionaram ainda que preconizar uma incisão padrão para o primeiro ato cirúrgico
na implantodontia é inviável, pois a imensa variedade de casos impossibilita o uso
de apenas uma única incisão técnica, conforme demonstra a tabela 2 de variações
das técnicas de incisão conforme necessidade e localização de cada caso.
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Tabela 2 - Variações Das Técnicas De Incisão Conforme Necessidade E Localização De Cada
Caso
Incisão na crista com relaxante Geralmente utilizada quando não há necessidade da
posterior – Figura 3
exposição dos forames mentonianos
Incisão na crista deslocada para Recobrimento total dos implantes, permitindo a inserção da
lingual – Figura 4
mucosa ceratinizada por vestibular
Incisão na crista deslocada para Recobrimento total do implante, permitindo uma boa
vestibular – Figura 5
visualização do campo
Incisão da crista alveolar da
Implantes de um único estágio cirúrgico ou reabertura.
maxila edentula – Figura 6
Maior visualização do campo operatório, colocação de guias
Incisão principal palatina com
cirúrgicos e deslocamento de tecido ceratinizado para
relaxantes posteriores – Figura 7
vestibular
Incisão no fundo de sulco Maior suprimento sanguíneo, mas pode exigir um
vestibular com deslocamento de aprofundamento de vestíbulo posterior, devido ao edema
retalho para palatina – Figura 8
intenso. Visualização do campo deficiente
Incisão palatina em maxila Deslocamento vestibular do retalho proporciona um aumento
parcialmente edêntula – Figura 9 da mucosa ceratinizada por vestibular
Propicia maior suprimento sanguíneo aos retalhos, mas só
Incisão vestibular na maxila
deve ser realizada se houver mucosa ceratinizada suficiente
edêntula posterior – Figura 10
por vestibular
Incisão para implante unitário,
Utilizada em casos de quantidade óssea suficiente, que não
com preservação da papila dos
exigem uma exposição ampla do campo operatório
dentes adjacentes Figura - 11
Usada em casos de pouca quantidade óssea disponível.
Incisão para implante unitário
Geralmente há a necessidade de uma ROG ou pequenos
ampla – Figura 12
enxertos ósseos

Figura 3

Figura - 6

Figura 4

Figura 7

Figura 5

Figura - 8
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Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Garcia et al (2011), Stimmelmary et al (2011) e Rasperini et al (2011)
citaram que o retalho é uma divisão dos tecidos moles, demarcado por uma incisão
cirúrgica, permitindo acesso aos tecidos subjacentes e possui seu próprio
suprimento sanguíneo. O seu sucesso dos diversos tipos de retalho, citados na
tabela 3, está relacionado ao planejamento correto da incisão com bordas definidas,
evitando cortes de estruturas nobres, com um retalho amplo, suficiente para
proporcionar um bom campo operatório, mantendo boa vascularização a fim de
prevenir a necrose, deiscência e dilaceração, favorecendo a cicatrização. É
importante ressaltar ainda que, a realização da incisão depende do planejamento
reverso de cada caso.

49

Retalho
Total
Figura 13
Parcial
Figura 14
Combinado
Figura 15

Tabela 3 - Seleção De Retalho
Indicação

Limitação

Tecido mole abundante

Fechamento da ferida

Pouco tecido mole

Visualização do campo cirúrgico

Ilimitada - usar bom senso

Dificuldade técnica

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Cuffari e Siqueira (1997), Meyle (2006) e Castro et al (2007) relataram a
síntese cirúrgica como o fundamento que exige maior análise para ser executada,
por unir diversas variáveis que devem ser consideradas, como a diversidade de
instrumentos, fios cirúrgicos, padrões ou tipos de suturas e tecidos a serem
reconstruídos. Destacamos também o cansaço e a ansiedade do profissional em
terminar o ato cirúrgico como pontos negativos. Uma das maneiras de se amenizar
esse problema é a realização de cirurgias maiores, em equipes de pelo menos dois
cirurgiões, onde as tarefas sejam compartilhadas.

50

Ferreira et al (2005), Castro et al (2007) e Cortes et al (2009) estudaram
os fios de sutura utilizados e constataram que os mesmos têm suas características,
apresentadas na tabela 4. É importante ressaltar a segurança no nó, evitando
deiscência do tecido. Observamos também, que se o retalho for suturado sem
suporte ósseo o tecido mole cede e se rompe.
Tabela 4 - Caracteristicas Ideais Para Um Fio De Sutura
Segurança no nó

Baixo custo

Resistência a tração

Não possuir ação carcinogênica

Fácil manuseio

Não provocar ou manter infecção

Baixa reação tecidual

Resistência ao meio

Manter as bordas da ferida aproximadas

Ferreira et al (2005) e Castro et al (2007) revelaram em seus estudos a
classificação dos fios de sutura conforme a capilaridade, origem e degradação
(tabela 5). Observamos a partir de seus estudos que, fios monofilamentados
apresentam menor retenção bacteriana, logo, menor reação tecidual e melhor
resposta cicatricial. E os fios de calibres mais finos causam menor cicatriz tecidual e
são indicados para áreas estéticas.

Origem
animal

Absorvíveis

Origem
sintética

Não
absorvíveis

Origem
animal
Origem
sintética

Tabela 5 - Classificação Dos Fios de Sutura
Tipo de fio
Nome comercial
Indicação e Contra-indicação
Aproxima os tecidos com pouca tensão. Não
Catgut simples
deve ser utilizado onde é necessário uma
Catigute simples
(multifilamento)
aproximação prolongada dos tecidos sob
tensão
Aproxima os tecidos com pouca tensão.
Cirurgia periodontal e implante. Não deve ser
Catgut cromado
Catigute cromado utilizado
onde
é
necessário
uma
(multifilamento)
aproximação prolongada dos tecidos sob
tensão.
Poliglactina
(Mono e
Genitourinário, gastrointestinal
muiltifilamento)
Vicryl
Usado para resistir a tração do músculo. Não
Ácido poliglicólico
Dexon, ABS,
deve ser utilizado onde é necessário uma
(multifilamento)
Policryl
aproximação prolongada dos tecidos sob
tensão.
Poliglecaprone
Aproximação dos tecidos sem tesão, por
Monocry PGC
(monofilamento)
período prolongado de tempo.
Cirurgia periodontal, implante e oral. Não
Seda
Perma-hand,
deve ser utilizado em pacientes com
(multifilamento)
Seda
sensibilidade conhecida ou alergia a seda.
Poliamida
Cirurgia periodontal, implante e oral. Não
Nylon
(monofilamento)
deve ser usado onde é necessário a
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Poliéster (mono e
multifilamento)

Poliéster,
Mesiline, Dacron

retenção permanente de resistência a tração.
Cirurgia periodontal, enxerto de tecido mole.
Nenhuma contra-indicação conhecida.

Silverstein e Kurtzman (2005), Meyle (2006), Saito et al (2006) e
Silverstein et al (2009) mencionaram conforme tabela 6 a classificação das suturas e
seus objetivos na tabela 7. Os tipos de sutura como podemos observar nos
desenhos esquemáticos (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) e na tabela 8, junto com suas
indicações, lembrando que cada sutura a ser executada, dependerá dos aspectos
pré, trans e pós-cirúrgico para a melhor regeneração tecidual. Cuidados na
manipulação tecidual previnem complicações pós-operatórias, levando conforto ao
paciente, prevenindo a contaminação bacteriana e melhoram seu processo de
reparo.
Tabela 6 - Classificação das suturas
Vantagens
Desvantagens
O rompimento do nó não envolve a
estrutura do outro
Menor quantidade de corpo
Interrompidas
Mais trabalhosa e demorada
estranho no interior do ferimento
Os pontos são menos isquêmicos
do que na sutura contínua
Pode incluir quantos dentes forem
necessários
Minimiza necessidade de nós
múltiplos
Simplicidade
O rompimento do nó pode tornar a sutura frouxa
Contínua
e desatar de vários dentes.
Permite posicionamento preciso do
retalho
Maior distribuição de forças
Evita necessidade de suturas
periosteais

Tabela 7 - Objetivo da Sutura
Proporcionar tensão o suficiente entre as bordas evitando isquemia e necrose
Manter hemostasia
Permitir cicatrização por primeira intenção
Promover o fechamento do retalho para que ocorra a cicatrização dos tecidos moles
Permitir o posicionamento adequado do retalho
Evitar exposição óssea que pode resultar em demora da cicatrização e reabsorção desnecessária
Sustentar as bordas da ferida até o seu reparo
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Figura 16 – Sutura interrompida simples

Figura 17 - Sutura interrompida em forma de oito

Figura 18 – Sutura de colchoeiro

Figura 19 – Sutura tipo suspensório
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Figura 20 – Sutura contínua simples

Figura 21 – Sutura de colchoeiro contínua

Figura 22 - Sutura cruzada ou em forma de X

Tabela 8 - Tipos de Suturas
Sutura
Simples
Forma de oito

Indicação
Até dois implantes, com boa quantidade de tecido mole para cobrir o
implante
Mesma indicação da simples, porém com dificuldade de acesso
lingual/palatal

Colchoeiro - suspensório Necessidade de tração coronal para cobrir o implante
Contínuas
Áreas extensas acima de 3 implantes
Cruzada ou em X

Unitários que não recobrem totalmente o implante
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5 – CONCLUSÃO

Na implantodontia atual, já está mais que estabelecido que o sucesso
para uma reabilitação oral se dá ao planejamento reverso, onde se realiza um
estudo clínico, laboratorial e radiográfico, buscando a melhor solução protética do
caso clínico. O resultado deste planejamento é transferido para a cirurgia através do
guia cirúrgico. A incisão é o primeiro passo para uma cirurgia eficiente, limpa e
objetiva. Para tal se torna necessário um planejamento desta, objetivando não só
uma boa visualização do campo operatório, como a manutenção do retalho
(irrigação), manipulação do tecido (cobertura de enxertos) e fechamento primário
sem tensão (prevenção de necrose e deiscência).
Por fim, deve-se ressaltar que o fio de sutura ideal a ser escolhido é
aquele decorrente do bom planejamento cirúrgico e das características específicas
do paciente. Independente do material de sutura a ser utilizado, a técnica cirúrgica, a
habilidade do cirurgião e os cuidados pós-operatórios, são fatores que sempre
favorecerão a uma boa recuperação e reparação tecidual, resultando assim, no
sucesso da terapia implantar.

55

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1 - ABDALLAH E. Y. A;BARBOSA, F. I; ZENÓBIO, E. G; SOARES, R. V.
Adesivos teciduais à base de cianoacrilato- revisão de literatura. Revista saúde.
2008; v.2(1) 2008.
2 - ASKARY, A. E. S. E. Cirurgia Estética Reconstrutiva na Implantodontia. São
Paulo. Santos Editora; 2011.
3 - BALBINO, C. A; PEREIRA, L. M; CURI, R. Mecanismos envolvidos na
cicatrização: uma revisão. Revista Brasileira Ciencencias. Farmaceuticas. 2005;
v.41(1): p.27-51.
4 - BALDINI, N; ZUCCHELLI, G; SANCTIS, M. A novel surgical technique for soft
tissue management in aesthetic areas of the mouth at implant placement. Journal
de Parodontologie & d’Implantologie Orale. 2010; v.29(4).
5 - BELTRÃO, G. C; BÚRIGO, J. Complicações em enxertos ósseos intrabucais:
relato de caso clínico. ImplantNews. 2007; v.04(06):604-608.
6 - BERGLUNGH,T.; LINDHE, J.; ERICSSON, I.; MARINELLO, C.
P.;LILJENBERG, B.; THORNSEN,P. The soft tissue barrier at implants and teeth.
Clinical Oral Implants Research. 1991; v. 2(2):81–90.
7 - BEZERRA, J. História de evolução da implantodontia. Odontologia Moderna.
1985; v.12(5):6-14.
8 - BORCHARD, R; ERPENSTEIN, H. Incisions and tissue management in
periodontal surgery. Quintessence Int. Perio 2004; v 1(2):111-122.
9 - BRANEMARK, P. I. Branemark e colaboradores pioneiros falam da
descoberta e da evolução da técnica. Implantnews. 2005; v.2(4).
10 - CARRANZA, F. A; NEWMAN, M. G; TAKEI, H. H; KLOKKEVOLD, P. R.
Periodontia clínica. 10 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007.
11 - CASTILHO, G. A. A.; MARTINS, M. D.; MACEDO. A. A. Surface
characterization of titanium based dental implant. Brasilian journal of physic.
2006; v. 36:1004-1008.
12 - CASTRO, H. L; BONA, A. D; ÁVILA, V. J.B. Propriedades físicas dos fios de
sutura usados na odontologia. Cienc Odontol Bras. 2007;v.10 (2):85-90.
13 - CORTES, A. R.G; CORTES, D. N; MARTINS, M. T. Tratamento de
na
mandíbula.
deiscência
com
exposição
óssea
peri-implantar
ImplantNews.2009; v.6(1):65-68.
14 - CUFFARI, L; SIQUEIRA, J. T. T. Suturas em Cirurgia Oral e Implantodontia.

56

Qual a melhor escolha? Revisão. Revista brasileira de implantodontia. 1997;
v.3(4):12-7.
15 - DAVARPANAH, M; MARTINEZ, H; KEBIR, M; TECUCIANU, JF;. Manual de
implantodontia clínica. São Paulo: Artmed; 2007.
16 - DUARTE, C. A. Cirurgia periodontal pré-protética, estética e peri-implantar.
3º ed. São Paulo: Santos; 2009.
17 - ELIAS, C. N.; SERRA, L. E. Biocompatibilidade do titânio e a superfície
vulcano. Revista brasileira de implantodontia. 2006; v. 3(9):6-11.
18 - FERREIRA, M. L. G; CHAUDON, M. B. O; ABÍLIO, E. J; CARVALHO, E. C.
Q; JAMEL, N; ROMÃO, M. A. P; NUNES, V. A. Estudo comparativo entre os fios
de ácido poliglicólico e poliglactina na ileocistoplastia em cães (Canis familiaris).
Revista brasileira de ciencia veterinaria. 2005; v.12(1/3):84-88.
19 - GARCIA, A. M; BUENO, J. M. Incisive vessel–based palatal flap for the
reconstruction of anterior maxillary soft tissues. The International Journal of
Periodontics e Restorative Dentistry. 2011; v.31(1):83-89.
20 - GENNARO, G.; ALONSO, F. R.; TEIXEIRA, W.; LOPES, J. F. S.; ALMEIDA,
A. L. F. A importância da mucosa ceratinizada ao redor de implantes
osseointegrados. Salusvita. 2007; v. 27(3):393-401.
21 - GIL, J. N; CLAUS, J. D. P; CAMPOS, F. E. B; JÚNIOR, S. M. L; BECKER, O.
E.; Manejo gengival em maxilas totalmente reconstruídas por enxerto e
implantes. Implantnews. 2008; v. 5(3): p.263 – 266.
22 - HENRIQUES, P. S. G. Estética em periodontia e cirurgia plastica periodontal.
São Paulo. Santos Editora, 2003.
23 - HUR, Y; TSUKIYAMA,T; YOON, T. H; GRIFFIN, T. Double flap incision
design for guided bone regeneration a novel technique and clinical
considerations.Journal of Periodontology. 2010; V.81(6):945-52.
24 - HWANG, D; WANG, H.L. Flap Thickness as a predictor of root coverage a
systematic review. J Periodontol October 2006; v.77(10):1625-34.
25 - LEBLEBICIOGLU, B; RAWAL, S; MARIOTTI, A. A review of the functional
and esthetic requirements for dental implants. JADA 2007;138(3):321-9.
26 - LISBOA, A.L. P; LOWCZYK, D. J; SENDYK, W. R. Estudo comparativo das
reações teciduais da gengiva humana, frente a diferentes fios de sutura
absorvíveis. 2005; v2(6):603-9.
27 - LOURENÇO, S. V; MORANO, M.J; DARUGE, E.J. Complicações cirúrgicas
e protéticas em implantodontia. Revista Odonto Ciência.2007; v. 22(58):352-58.
28 - MAGINI, R. S.; SCHIOCHETT, C. Histórico dos implantes: do sonho à

57

realidade. Revista brasileira de odontologia. 1999; v.56(5):245 – 25.
29 - MANFRO, R; JÚNIOR, W. R. N; LOUREIRO, J. A.; Estética em
implantodontia, da reconstrução a prótese – apresentação de um caso clínico.
Revista brasileira de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial. 2008; v.8(1):35 –
40.
30 - MENDES, M. T. M; Ottoni, J.; Parâmetros previsíveis para a formação de
papila periimplantar. Implatnews. 2005; v. 2(3): p. 237 – 242.
31 - MENDONÇA, R. J; NETTO, J. C. Aspectos celulares da cicatrização. Anais
Brasileiros de Dermatologia. 2009; v.84(3):257-62.
- MEYLE, J. Suture mataterials and suture techniques. Quintessence perio 2006;
v.3(4):253- 268.
32 - MISCH, C. E, SHAMMARI K. F; WANG, H. L. Creation of interimplant
papillae through a split-finger technique. Implant Dent. 2004 Mar; v.13(1):20-7.
- MISH, C. E. Implantes dentais contemporâneos, ed.3. São Paulo: Elsevier;
2008.
33 - MOSGAU, S. S; BLATZ, M. B; WEHRHAN, F; SCHLEGEL, K. A;
THORWART, M; HOLST, S. Principles and mechanisms of peri-implant soft
tissue healing. Quintessence Int. 2005; v.36(10):759-69.
34 - MYSHIN. H. L; WIENS, J. P. Factors affecting soft tissue around dental
implants: A review of the literature. J Prosthet Dent 2005; V.94(5):440-4.
35 - NEMCOVSKY, C.E.; MOSES O. Rotated palatal flap. A surgical approach to
increase keratinized tissue width in maxillary implant uncovering: technique
and clinical evaluation. Int J Periodontics Restorative Dent. 2002; v. 22(6):607-12.
36 - NEVES, A. O. M; NETO, R. H; BEZ, L. V; BENFATTI, C. A. M.; Manipulação
de tecido mole com objetivo de vedamento primário de alvéolo cirúrgico em
implante. Implantnews. 2010; v.7(5):p. 613-18.
37 - NEWMAN, M. G.; TAKEI, H. H.; KLOKKEVOLD, P. R.; CARRANZA, F. A.
Periodontia clínica. ed.10. São Paulo: Elsevier editora; 2007.
38 - PALACCI, P; ERICSSON, I. Esthetic Implant Dentistry: Soft and Hard Tissue
Management. Chicago. Quintessence editora; 2001.
39 - PARK, S. H; WANG, H. L. Clinical significance of incision location on guided
bone regeneration: human study.J Periodontol. 2007; v.78(1):47-51.
40 - PELAYO, J. L; DIAGO, M. P; BOWEN, E. M; DIAGO, M. P. Intraoperative
complications during oral. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; v.13(4):239-43.
41 - RASPERINI, G; ROCCUZZO, M; FRANCETTI, L; ACUNZO, R; CONSONNI,
D; SILVESTRI, M. Subepithelial connective tissue graft for treatment of gingival
recessions with and without enamel matrix derivative - a multicenter, randomized

58

controlled clinical trial. Int. J. Periodontics Restorative Dent. 2011; v.31(2):133-9.
42 - REZENDE, Joffre M. de. À Sombra do Plátano: Crônicas de História de
Medicina. São Paulo: Unifesp, 2009.
43 - SAITO, C. T. M. H; BERNABÉ, P. F. E; OKAMOTO, R; OKAMOTO, T.
Reação do tecido conjuntivo subcutâneo de ratos aos fios de sutura
poliglecaprone 25 (monocryl) e poliglactina 910 ( vicryl). 2006; V.26(2):27-38.
- SGROTT, E. A; MOREIRA, R. S. Anatomia aplicada a implantodontia. São
Paulo: Santos editora; 2010.
44 - SHAHIDI, P.; JACOBSON, Z.; DIBART, S.; POURATI, J.; NUNN, M. E. ;
BAROUCH, K.; VAN DYKE, T. E. Efficacy of a new papilla generation technique
in implant dentistry: a preliminary study. Int J Oral Maxillofac Implants 2008;
v.23(5):926-34.
45 - SILVERSTEIN, L. H; KURTZMAN, G. M. A review of dental suturing for
optimal soft-tissue management. Compend Contin Educ Dent. 2005; v.26(3):1636.
46 - SILVERSTEIN, L.H.; KURTZMAN, G. M; SHATZ, P.C. Suturing for Optimal
Soft-Tissue Management. Journal of Oral Implantology. 2009; v. 35(2):82-90.
47 - STIMMELMAYR, M; ALLEN, E. P; GERNET, W; EDELHOFF, D; BEUER, F;
SCHLEE, M; IGLHAUT, G. Treatment of gingival recession in the anterior
mandible using the tunnel technique and a combination epithelializedsubepithelial connective tissue graft - A case series. The International of
Periodontics & Restorative Dentistry. 2011; v.31(2):164-73.
48 - TIBBETTS, L; SHANELEC, D. Principles and pratice of periodontal
microsurgery. The international journal of microdentistry. 2009; v1:13-24.
- TOBITA, M; UYSAL, C; OGAWA, R; HYAKUSOKU, H; MIZUNO, H. Periodontal
Tissue Regeneration with Adipose-Derived Stem Cells. Tissue Engineering. 2007;
v14(6):945-53.
49 - ZUCCHELLI, G; MELE, M; MAZZOTTI, C; MARZODORI, M;
MONTEBUGNOLI, L; DE SANCTIS, M. Coronally advanced flap with and without
vertical feleasing incisions for the treatment of multiple gingival recessions: a
comparative controlled randomized clinical trial. J Periodontol.2009; v.80(7):108394.

