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Por que é importante?

Qual é a dica?

A colocação de implantes dentários tem prova-

Antes do procedimento de implante, a indicação

do ser um procedimento previsível. Hoje em dia,

para a colocação do implante unitário tem de ser

as restaurações implantossuportados fixas são

confirmada. Assim, vários itens, tais como o es-

utilizadas rotineiramente e bem documentadas

paço restaurador, a altura do osso e a largura do

na literatura.

osso, devem ser adequados para a colocação de

Abordagens minimamente invasivas, a fim de

um implante (Fig. A, J).

preservar as estruturas anatômicas e evitar

A avaliação de tecido duro começa com uma ra-

traumas de tecidos, são amplamente conside-

diografia bidimensional para analisar a medida

radas na medicina e de fato em odontologia. Em

óssea. Para obter uma indicação mais confiável

implantodontia, cirurgia minimamente invasiva

da dimensão do osso a utilização de uma TCCB

que utiliza uma técnica sem retalho tem sido re-

é essencial (Fig. B). Em alguns casos, se os parâ-

latada com sucesso.

metros clínicos e a radiografia inicial são favorá-

A abordagem tradicional envolve a elevação de

veis (Fig. K), é possível mapear com precisão os

um retalho mucoperiostal, que subsequente-

contornos ósseos por meio de sondagem óssea

mente interrompe o suprimento vascular ao

(Fig. L).

osso subjacente. Interrupção do fornecimento

Em um caso com uma técnica de punção de te-

de sangue pode então levar a reabsorção óssea

cidos, os autores recomendam um mínimo de

e a complicações. O objetivo deste artigo é apre-

2 mm de tecido queratinizado ao redor do im-

sentar uma técnica simples para realizar uma

plante. A técnica de punção de tecidos deve ser

cirurgia de colocação de implante unitário sem

evitada se for necessária qualquer cirurgia de

retalho bem-sucedida mediante a utilização de

tecidos moles e se a quantidade de tecido que-

bisturi circular.

ratinizado for baixa.

O que é necessário?

Protocolo de Tratamento

O material necessário para esta técnica é básico,

Após anestesia local, o guia cirúrgico é coloca-

simples e barato.

do na boca do paciente (Fig. C). De acordo com a

• Sonda periodontal

posição coroa ideal e a posição óssea do implan-

• Guia cirúrgico termoplástico

te com base na TCCB, a área de punção do tecido

• Dispositivo de punção de tecido

é determinada. Esse passo é crucial porque a ex-

• Agulha de calibre 27

cisão do tecido é irreversível, portanto os ajustes

• Stop de borracha endodôntico

no local do implante são limitados, a menos que
seja tomada a decisão de elevar um retalho.
Um perfurador de tecidos de tamanho semelhante ao diâmetro do implante é selecionado.
Ponta do bisturi circular de tecido é posicionada
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diretamente no centro do local do implante pla-

um contato ósseo (Fig. D, M). Com a incisão cir-

A osteotomia é realizada seguindo as instruções

nejado. O dispositivo é então girado no sentido

cular de tecidos bem-sucedida, a área perfurada

do fabricante. É importante usar o pino-guia para

horário e empurrado com um movimento des-

é removida com uma cureta, para expor o osso

assegurar uma perfuração inicial adequada (Fig.

cendente em direção à gengiva até ser obtido

da crista subjacente (Fig. E, N).

F, O). Devido à limitação de modificar a área per-
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furada, a verificação da posição de furação deve

riação da espessura do tecido mole, dependen-

casos relatados o torque de inserção foi > 35N.

ser feita o mais cedo possível, para evitar quais-

do do paciente, a profundidade da osteotomia

cm (Fig. H, P, R). Um pilar de cicatrização adequa-

quer eventuais ajustes adicionais importantes.

pode ser confirmada usando-se sonda dentária.

do é então colocado (Fig. G, Q). A colocação de

Tendo em vista a limitação da visibilidade e a va-

A colocação do implante é realizada, e nos dois

um parafuso de cobertura não é recomendada

F1

F2

F3

G

H

32
33

v.4, n.2, 2015

I

ao utilizar essa técnica, porque pode provocar

foram prescritos, e os pacientes enxaguaram a

nhamento e observação. Uma cicatrização sem

exposição espontânea parcial do parafuso de

boca com clorexidina (0,12%) por 1 semana.

intercorrências foi relatada em ambos os casos;

cobertura.

Os pacientes foram vistos após 1 semana, 1 mês

nenhuma inflamação ou infecções foram nota-

No pós-operatório, antibiótico sistêmico e AINEs

e 3 meses (Fig. I, S) da cirurgia para acompa-

das.
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Casos Clínicos
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de cicatrização dos tecidos moles e a probabilidade de complicações, como sangramento, inflamação e exposição de feridas, devido ao tecido menos traumatizado.
No que diz respeito ao paciente, nenhum sintoma ou queixas foram relatados nesses casos.
Parece que evitar suturas pode diminuir algum
desconforto pós-cirúrgico.
Finalmente, para o cirurgião é uma técnica simples. O dispositivo perfurador de tecidos é fácil
de manipular e tem baixo custo. Durante a cirurgia, o território anestesiado necessário não é tão
grande como com uma abordagem de retalho
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