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7.1 VISÃO GERAL

Antes de discutir os procedimentos cirúrgicos para evitar comprometimentos estéticos é importante 

rever as opções protéticas disponíveis para compensar defeitos dos tecidos moles e duros. A compen-

sação protética para os seguintes tipos de defeitos teciduais precisa ser discutida: defeitos verticais, 

ausência de papilas, defeitos horizontais e combinações dos anteriores.

Várias soluções protéticas estão disponíveis. Por exemplo, é possível lançar mão de diferentes for-

mas e tonalidade de dentes, incorporar gengiva artificial nas próteses, criar um ponto de contato pro-

longado, fabricar uma epítese gengival removível, ou construir uma solução removível.

7.2 COMPENSAÇÃO DE DEFEITOS VERTICAIS
7.2.1 Ausência de um único dente
Em substituição de dentes unitários, a compensação protética para defeitos ósseos verticais só é ne-

cessária em pacientes com perda de inserção nos dentes adjacentes por uma limitação biológica ou 

uma complicação cirúrgica. O uso de gengiva artificial em restaurações unitárias sempre resulta em 

um significativo comprometimento estético. Uma coroa sem alterações visíveis de cor e forma é a so-

lução menos visualmente agradável. Coroas com um pescoço mais ou menos proeminente, mas com 

um sombreamento de cor adequado, pode fazer a coroa parecer menos longa (Fig 7.1).

7.2.2 Ausência de múltiplos dentes
Gengiva artificial acrílica ou cerâmica pode ser útil nos casos em que os defeitos dos tecidos moles não 

podem ser adequadamente corrigidos por meio cirúrgico. O acesso para higienização é um fator im-

portante a ser lembrado ao se confeccionar essas próteses. Restaurações com concavidades ao redor 

da gengiva artificial são sempre inaceitáveis uma vez que não podem ser adequadamente limpas com 

qualquer produto de higiene oral disponível (Fig 7.2).

Consequentemente, na maioria dos casos, apenas uma compensação vertical é possível para tais 

restaurações já que o acesso à higiene deve ser assegurado. O axioma que define as prioridades para 

as próteses dentárias determina que apenas linhas retas e formas convexas devam ser colocadas na 

área de contato com tecidos moles (Fig 7.3).
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Fig
7.1

7.2b  Depósitos massivos de biofilme acumularam ao redor dos 
implantes porque eram inacessíveis aos diários procedimentos de 
higienização oral.

7.2a  Inaceitável design da supraestrutura na qual uma borda 
acrílica é utilizada para compensar um defeito vertical.

7.1e  Radiografia final.

7.1c e d  Compensação estética para excesso de comprimento da coroa clínica através da significativa alteração de forma e de tonalidade 
na região cervical.

7.1b  Pilar cerâmico (região do ombro) e coroa cerâmica com 
caracterização e pintura.

7.1a  Pilar cerâmico em posição no implante 21.

Fig
7.2
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7.3e  Arco edêntulo com implantes osseointegrados.

7.3c e d  Peça finalizada com gengiva artificial, sem concavidades que inviabilizam sua higienização.

7.3a e b  Prótese compensando um defeito vertical, fabricada em cera, sendo testada quanto à facilidade de sua higienização no labora-
tório e na boca do paciente.

Fig
7.3

7.3g e h  Desenho ideal do sorriso alcançado com resina acrílica rosa para compensar o defeito vertical.

7.3f  Supraestrutura em posição na boca do paciente.
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7.3 COMPENSAÇÃO POR FALTA DE PAPILA

7.3.1 Entre um implante e um dente 
É praticamente impossível compensar a falta de papilas entre um implante e um dente por meio de 

próteses (Fig 7.4). A criação de um ponto de contato longo (ou uma área de contato longa) é o método 

preferido para compensar a ausência de papilas, mas raramente é possível preencher todo o espaço 

gengival. É difícil obter um resultado realmente satisfatório, mesmo através da incorporação de gengi-

va artificial na prótese, e os pacientes tendem a rejeitar modelos de próteses usando uma epítese 

gengival removível como um substituto da papila.

7.4e  Radiografia final.

7.4d   O resultado final ainda é aceitável devido à baixa linha do 
sorriso

7.4c  Supraestrutura definitiva sem compensação para a ausência 
de papila entre o implante e o dente.

7.4a e b  Perda de inserção na face distal do dente 11 antes e depois da extração do dente 12.

Fig
7.4
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7.3.2 Entre dois implantes 
Áreasdecontatoslongos
Em pacientes com condições pré-operatórios desfavoráveis, a previsível perda de papilas entre dois 

implantes é observada após a conclusão do tratamento. A criação de uma longa superfície de contato 

interproximal ou a incorporação de gengiva artificial podem ajudar a prevenir triângulos negros. Nes-

tes casos, é vantajoso planejar as compensações protéticas ainda no início do tratamento.

Uma prótese removível provisória pode ser usada para comparar os efeitos das duas alternativas: 

uma área de contato longa versus uma reconstrução com gengiva artificial. Se for optar pela utilização 

da área de contato longa (que é sempre preferível porque permite uma melhor higienização), o máxi-

mo volume de tecido possível deve ser construído nas dimensões horizontais e verticais. Por outro 

lado, se a gengiva artificial (a solução esteticamente preferida) for utilizada para a reconstrução com-

pleta da papila, a quantidade de aumento vertical necessária deve ser cuidadosamente avaliada. A 

interface entre a gengiva artificial e a natural é uma área crítica.

Pode ser uma desvantagem estética executar aumentos verticais, muito extensos, onde a interface 

tecido natural/prótese é delimitada na área estética visível. Em casos especiais, a remoção de tecido 

vertical pode até ser necessária para mover a interface para fora da área visível.

No entanto, o aumento de tecido horizontal é sempre desejável pois pode eliminar a necessidade de 

elementos de gengiva artificial na superfície vestibular do tecido.
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7.5g  Radiografia final.

7.5f  Visão final do sorriso demonstra o comprometimento estéti-
co devido à falta de gengiva artificial, cuja necessidade foi identifica-
da na avaliação de diagnóstico preliminar.

7.5e  Prótese implantossuportada finalizada, com necessidade de 
gengiva artificial (pedido do paciente). Apresenta áreas de contatos 
longos e coroas clínicas curtas.

7.5d  Instalação do implante com aumento de rebordo horizontal.7.5c  Verificação da marcação. Observar se a linha marcada na 
prótese removível provisória é visível ao sorrir.

7.5b  A marcação na prótese removível provisória mostra o nível da 
crista alveolar, que realisticamente pode ser esperada após a cirurgia.

7.5a  Extenso defeito do rebordo alveolar nos locais edêntulos (11 
e 12). Não é possível reconstruir perfeitamente as papilas.

Fig
7.5
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Fig
7.6

Reconstruçãodapapila
Mesmo se for obtida uma reconstrução protética esteticamente ideal de papilas interproximais perdi-

das, sempre haverá um comprometimento biológico. Para garantir que a interface entre o tecido arti-

ficial e o natural não fique à vista, ele é coberto com um escudo vestibular que se afina em direção às 

bordas. Mesmo se fabricado com o máximo cuidado, permanecerão concavidades que não permitem 

o acesso para a higienização oral diária (Fig 7.6).

 

7.6d  Nova coroa no dente 11 e nova coroa sobre implante na 
região do 22 durante a sessão de prova.

7.6c  Aspecto após a remoção da supraestrutura antiga.

7.6b  Sorriso insatisfatório devido à ausência de papilas.7.6a  Ausência de papilas entre as coroas sobre implantes (21 e 22).
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7.6k e l  O resultado final é esteticamente satisfatório para o paciente.

7.6i e j   Imagens demonstrando a higienização da supraestrutura com fio dental, que pode ser inserido na área interproximal entre as 
duas coroas sobre implantes.

7.6h  Prevenção de convexidades para garantir suficiente acesso 
para a higienização oral diária.
 

7.6g  Coroa parafusada (implante 21) e coroa cimentada (implante 22).

7.6e e f   Compensação protética devido à ausência de papila alcançada pela adição de gengiva artificial na coroa posicionada no incisivo 
central (21).

Fig
7.6
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7.4 COMPENSAÇÃO PARA DEFEITOS HORIZONTAIS

7.4.1 Espaço edêntulo longo

Alternativasremovíveis
As alternativas removíveis são, frequentemente, o método de escolha para a reconstrução de grandes 

espaços edêntulos com deficiências do volume de tecido na área estética. Todos os biótipos gengivais 

podem ser reconstruídos com esta abordagem. Reconstruções que contêm um componente gengival 

artificial semelhante a um escudo na área vestibular também fornecem um suporte labial aceitável (Fig 

7.7). No entanto, este tipo de desenho de supraestrutura só é viável se a reconstrução puder ser re-

movida para higienização diária.

Nestes casos, pode não ser possível satisfazer a todos os desejos do paciente. Antes de iniciar o 

tratamento restaurador, é imperativo explicar claramente as opções de tratamento para o paciente e 

avaliar suas expectativas. O paciente pode ter que escolher entre uma estética ideal, infelizmente, com 

uma solução removível, ou uma restauração fixa com comprometimento estético.

Máscaragengival
Para assegurar a higienização ideal, a parte da restauração que tem contato com a área vestibular 

deve ser removível. Consequentemente, a única opção é uma epítese gengival removível combinada 

com uma prótese parcial fixa ou uma solução completamente removível.

A epítese gengival removível deve ser feita de um material macio (de silicone) de modo que as 

arestas afiladas possam ficar bem aderidas ao tecido mole natural, escondendo a transição entre 

elas (Figs 7.7 e 7.8).3,4
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7.8d  Estética do sorriso satisfatória.7.8c  A máscara gengival removível e flexível fornece compensação 
de tecido mole para todos os defeitos teciduais.

7.8b  Coroas excessivamente longas e deficiência de volume de 
tecido vestibular são visíveis com as coroas em posição.

7.8a  Múltiplos implantes inctalados no osso alveolar, sem aumen-
to de rebordo.

7.7b  Aspecto após a conclusão da terapia periodontal, mos-
trando a solução removível com gengiva artificial compensando o 
defeito horizontal.

7.7a  Condições apresentadas antes da terapia periodontal e 
extração dos quatro incisivos superiores.

Fig
7.7

Fig
7.8
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7.5 COMPENSAÇÃO PARA FALTA DE SUPORTE LABIAL

7.5.1 Arco edêntulo

Restauraçãoremovível
Rebordos completamente edentulos apresentam os mesmos desafios e problemas de rebordos par-

cialmente edentulos. Ao reabilitar um rebordo totalmente edêntulo em um paciente que solicita uma 

prótese fixa, a questão não é apenas se o osso disponível é suficiente para a instalação dos implantes, 

mas também se ele pode fornecer um suporte biomecânico adequado. Se a estética é um fator impor-

tante, os mesmos requisitos de volume dos tecidos moles devem ser aplicados em reabilitações em 

arcos parcialmente e completamente edentulos, sob as mesmas condições iniciais. Em ambos os pa-

cientes, parcialmente e completamente edentulos, a presença de deficiências quantitativas e qualita-

tivas do tecido mole, previsivelmente resultarão em um grande comprometimento estético. Em mui-

tos casos, o paciente tem de aceitar dentes muito longos e a ausência de papila interdental, o que 

pode causar problemas fonéticos. Em pacientes com grandes expectativas estéticas, soluções remo-

víveis podem ser bastante úteis, dependendo do modo como o paciente vê a estética final. O paciente 

pode encontrar o efeito estético que procura pela incorporação de um componente de tecido mole, 

sendo suficientemente satisfatório. Com esta abordagem, é importante lembrar que a interface entre 

o tecido artificial e o natural é uma zona crítica. Se uma prótese total for planejada, não faz muito sen-

tido aumentar o volume do tecido no sentido vertical, pois isso pode alterar a interface do tecido arti-

ficial / natural na área visível da zona estética.

Nestes casos, a falta de suporte labial pode ser uma contraindicação para a prótese fixa.1 Em pacien-

tes com próteses totais, é importante realizar uma cuidadosa avaliação do suporte labial pré-trata-

mento, com e sem a prótese inserida. Se o suporte do lábio superior for insuficiente, da base do nariz 

ao vermelhão do lábio após a remoção da prótese, a prótese é então necessária para suportar o re-

bordo da base do nariz ao vermelhão e, assim, uma prótese fixa é contraindicada. Mesmo se uma 

quantidade suficiente de osso estivesse disponível para a colocação dos implantes, um suporte labial 

adequado só poderia ser alcançado com um protetor bucal que se estendesse para a vestibular, o que 

só é possível com uma prótese total removível (Fig 7.9), ou com um procedimento cirúrgico adicional 

para restabelecer tecidos puramente para suporte labial. Essas opções devem ser discutidas com o 

paciente. No entanto, deve notar-se que é extremamente difícil alcançar resultados ideais com proce-

dimentos puramente cirúrgicos, e os resultados destes procedimentos são difíceis de se prever.
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7.9c e d  Vista lateral da inserção de uma barra implantossuportada e da prótese removível correspondente, que tem um grande escudo 
vestibular para suporte labial.

7.9a e b  Vista lateral mostrando a falta de suporte labial debaixo do nariz sem a prótese, e suporte labial suficiente logo abaixo da ponta 
do nariz com a prótese em posição.

Fig
7.9

7.9e e f  Foi escolhida uma prótese retida por barra, embora implantes suficientes estivessem presentes para uma prótese fixa.
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Restauraçãofixa
Uma restauração fixa pode ser considerada para um paciente edêntulo se a análise do suporte labial 

mostrar que, com e sem a prótese em posição, não existe qualquer recuo visível do lábio superior dire-

tamente abaixo do nariz, e se o lábio só precisa de suporte na área do vermelhão.1 Neste caso, a próte-

se fornecerá suporte labial adequado sem um escudo vestibular (Figura 7.10); a única questão é se há 

osso suficiente disponível para a colocação dos implantes, ou se o aumento do rebordo é necessário.

É extremamente importante que a análise do suporte labial e a avaliação da indicação para a solução 

protética respectiva sejam executadas no início do processo. Se estas avaliações preliminares indicam 

que uma prótese removível será necessária para um suporte labial ideal, logo em seguida o paciente 

deve ser informado dos fatos antes do início do tratamento, de modo que ele ou ela possam decidir 

se vale a pena investir o tempo e o dinheiro necessários para confeccionar uma prótese sobre implan-

tes que oferece uma boa estabilidade mas que, no final, ainda é apenas uma prótese removível.

 Se a indicação de uma prótese fixa não for avaliada antes do tratamento, como consequência o 

dentista pode acabar tendo de explicar ao paciente por que isso não é possível pouco antes do início 

da fase protética. Isso pode ser bastante difícil nesta fase final do tratamento, especialmente se o pa-

ciente já se imaginou recebendo uma solução fixa. Esta incapacidade súbita de cumprir o desejo do 

paciente para uma solução ideal é uma situação muito difícil. Estas considerações devem tornar claro 

o quão extremamente importante é a realização de uma avaliação do suporte labial antes de iniciar o 

tratamento restaurador, especialmente em pacientes edêntulos.

7.6 RESUMO

Em pacientes com ausência de um único dente com um defeito vertical, uma coroa clínica longa nor-

malmente só pode produzir um resultado estético satisfatório se for planejada com um dente de 

pescoço longo. Em pacientes com espaços edêntulos maiores, um componente protético que imita a 

coloração da gengiva produz uma estética satisfatória. Na ausência de papilas, os defeitos podem ser 

fechados através do planejamento de superfícies de contato interdentais longas ou, no caso de gran-

des espaços edêntulos, por incorporação de componentes de gengiva artificial para a reconstrução. É 

muito importante garantir uma capacidade de limpeza ideal das devidas supraestruturas, o que é mais 

fácil de conseguir com soluções removíveis (prótese parcial, prótese híbrida ou máscara gengival).
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7.10c  Vista lateral final da reabilitação fixa implantossuportada, que 
não permitiria o apoio de tecido mole logo abaixo da base do nariz.

7.10b  Reabilitação fixa com porcelana fundida ao metal (PFM) na 
maxila edêntula.

7.10a  Vistas laterais mostram evidências de suporte labial ina-
dequado sem a prótese, e suporte labial adequado mostrado no 
vermelhão do lábio com a prótese inserida

Fig
7.10

7.10d  Radiografia final.
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