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RESUMO 

 

A integralidade entre as diversas áreas da odontologia é necessária para 
estabelecer de um plano de tratamento correto, que atinja as expectativas do paciente, 
respeitando os limites do caso. O objetivo principal desse trabalho é relatar a 
importância da comunicação entre as diferentes esferas da profissão dentro de um 
planejamento reabilitador extenso. Paciente do gênero feminino, 50 anos de idade, 
procurou atendimento em clínica particular com queixa de mobilidade em prótese fixa, 
e desarmonia no sorriso. Após avaliação clínica e radiográfica, foi traçado um plano 
de tratamento envolvendo os campos da endodontia, periodontia e prótese. Ao 
decorrer do caso, surgiram situações adversas que prolongaram o processo, e 
evidenciaram a importância e as dificuldades de um tratamento complexo e integrado. 
Submetendo a paciente ao tratamento endodôntico dos dentes pilares, aumento de 
coroa clínica estético e protético, e confecção de uma nova prótese fixa. 

Palavras-chave: Tratamento Integrado, Recuperação da Distância Biológica, Aumento de 

Coroa Clínica, e Condicionamento do Tecido Gengival. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEGRATED REHABILITATION PLANNING INVOLVING PERIODONTOLOGY, 
ENDODONTICS AND DENTAL PROSTHESIS 

  

ABSTRACT 

 
The integration between the different areas of dentistry is necessary to establish a 

correct treatment plan that meets the patient's expectations, respecting the limits of the case. 
The main objective of this paper is to report the importance of communication between the 
different spheres of the profession within an extensive rehabilitation plan. Female patient, 50 
years old, attending a private clinic complaining of mobility in fixed prosthesis, and disharmony 
in the smile. After clinical and radiographic evaluation, a treatment plan was devised involving 
the fields of endodontics, periodontology and prosthesis. During the case, adverse situations 
arose that prolonged the process, and highlighted the importance and difficulties of a complex 
and integrated treatment. Subjecting the patient to endodontic treatment of the abutment teeth, 
aesthetic and prosthetic lengthening of clinical crown, and making a new fixed prosthesis. 

Keywords: integrated treatment, recovery of biological distance, lengthening of clinical 
crown and conditioning of gum tissue. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na sociedade atual a procura por procedimentos odontológicos estéticos se 

tornou extremamente comum, devido a padrões de beleza impecáveis e a 

supervalorização da imagem. A busca pela harmonia do sorriso cresce a cada dia, 

estando ligada especificamente a múltiplos critérios, como alinhamento dental, 

aspecto periodontal e proporção em relação a cor e anatomia dos mesmos, além 

disso, o complexo orofacial é tratado como o elemento mais importante da estética 

facial, indo muito além de dentes, tratando-se de todas as dimensões da face. 

(Miranda et al, 2016). 

A estética desfavorável do sorriso inclui diversas características, desde 

alterações de forma, cor e posicionamento dos dentes, além de problemas associados 

a falta de saúde oral, presença de lesões cariosas, e problemas no periodonto. Todos 

esses problemas interferem diretamente na vida social do indivíduo, desencadeando 

negativamente em formas de não aceitação pessoal como insegurança, insatisfação 

e falta de autoconfiança. (Miranda et al, 2016). 

É primordial que o profissional busque a promoção da saúde através de um 

tratamento integrado que agregue as diversas áreas requeridas, contando com 

profissionais capazes de diagnosticar, planejar, prognosticar e executar 

adequadamente os procedimentos de reabilitação oral. Uma abordagem 

multidisciplinar é fundamental para a realização do tratamento da forma correta, sendo 

assim, a previsibilidade deste deve atender as exigências estéticas e funcionais do 

paciente. (Justo et al, 2017).  

A promoção de saúde é uma das etapas mais importantes do tratamento, onde 

tudo se inicia, estabelecendo um processo terapêutico, com o objetivo de promover o 

autocontrole e conscientização do paciente com relação aos fatores envolvidos no 

processo saúde-doença; logo, estimulando melhorias na cavidade bucal. Assim 

sendo, e o plano de tratamento parte da remoção dos fatores de contaminação de 

toda a cavidade bucal, sendo necessários procedimentos periodontais, cirúrgicos e 

endodônticos, visando a preparação deste paciente para as demais fases do 

tratamento reabilitador. (Miranda et al, 2016; Justo et al, 2017).  
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Para que se realize um tratamento restaurador adequado é necessário que a 

cavidade oral esteja livre de qualquer tipo de inflamação, pois os tecidos periodontais 

quando inflamados demonstram alterações em seu contorno, presença de exsudato 

e sangramento, mobilidade dentaria, diante disso torna-se impossível que se realize. 

Desta forma, o objetivo do trabalho é apresentar um caso clínico em que a 

paciente foi submetida a um planejamento integrado entre a periodontia, endodontia 

e a prótese dentária, envolvendo cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica 

protética, tratamento de canal e reabilitação protética do dente 13.  

 

RELATO DE CASO 

Paciente D. K. F., sexo feminino, 50 anos, procurou atendimento odontológico 

em clínica particular queixando-se principalmente de mobilidade da prótese fixa 

anterior, desarmonia estética com um evidente sorriso invertido. Com base no exame 

intraoral, observou-se a necessidade de cirurgias periodontais de aumento de coroa 

estético e protético, troca de prótese e restaurações estéticas. Desta forma um 

planejamento integrado complexo com auxílio de fotografias e radiografias precisou 

ser realizado para atingir as expectativas da paciente. (Fig. 1). 

 

Fig. 1 Radiografia panorâmica inicial, possibilitando a visualização do sorriso invertido 

produzido pela peça protética. 
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Frente ao exame clínico e radiográfico da paciente, o tratamento proposto 

apresentava a seguinte sequência: 

1. Aumento de coroa estético dos pré-molares superiores; 

2. Tratamento endodôntico dos dentes 13 e 23; 

3. Confecção de uma nova prótese fixa. 

4. Restaurações estéticas em resina composta nos dentes 14, 15, 24 e 25. 

No entanto, no meio do tratamento foi possível se deparar com situações 

inesperadas que somente foram resolvidas no decorrer do caso, e fato que ocorreu 

em relação ao dente 13. Após a remoção da peça protética que se estendia do dente 

13 ao dente 23 foi constatado uma invasão do espaço biológico que não foi detectado 

radiograficamente e clinicamente. (Fig. 2,3 e 4). 

 

Fig. 2 - Fotografia intrabucal após a remoção da peça protética. 
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Fig. 3 - Fotografia intrabucal evidenciando a extensa destruição coronária do dente 13. 

 

Fig. 4 - Fotografia intrabucal do dente 13 com comprometimento da estrutura 

acometida por cárie, e invasão do espaço biológico. 

O plano de tratamento traçado então para o dente 13 foi integrado entre a 

periodontia, endodontia e reabilitação protética. 

O tratamento para o dente em questão iniciou-se com o tratamento 

endodôntico, seguindo para cirurgia de aumento de coroa protético ao redor de todo 

o dente devido a invasão do espaço biológico, cujo impossibilitava uma nova reabilitação. 

Como não havia uma infecção localizada o canal foi tratado em sessão única. (Fig. 5). 
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Fig. 5 - Tratamento endodôntico do dente 13: A) Radiografia periapical inicial; B) Prova do 

cone principal; C) Radiografia periapical final.    

Com o auxílio de uma sonda periodontal detectou-se o término do dente para 

definir a quantidade de gengiva que precisaria ser removida. Removendo-se 3 mm de 

colarinho ao redor de todo o dente e em seguida uma nova sondagem foi realizada 

para definir a altura óssea e o quanto da distância biológica estava invadida. Em 

seguida o retalho foi elevado e a osteotomia realizada. Por fim o retalho foi suturado 

e já é possível observar a estrutura dentária supragengival (Fig. 6 e 7).  

 

Fig. 6 – Fotografia pré-operatória do dente 13, devidamente anestesiado com técnicas 

infiltrativas por vestibular e lingual. 

A B C 
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Fig. 7 -  Fotografia pós-operatória do dente 13, evidenciando o término supragengival. 

Após o período de cicatrização, o tratamento seguiu para desobturação parcial 

do conduto com cimentação do pino de fibra de vidro, e reconstrução da porção 

coronária. A prótese provisória foi reembasada com a intenção de promover um 

condicionamento gengival. (Fig. 8, 9 e 10). 

 

Fig. 8 – Dente 13 reconstruído com resina composta, com preparo para prótese. 
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Fig. 9 – Dente 13 apresentando claramente o pino de fibra de vidro, a reconstrução 

realizada com resina composta, e o término supragengival após o período de cicatrização. 

 

Fig. 10 – Prótese provisória cimentada. 

Após 15 dias foi possível observar a formação intencional das papilas, realizada 

com através da técnica de pressão gradual, com acréscimos em resina. Momento em 

que a paciente apresentou queixa relacionada a estética entre proporção de dente e 

gengiva, visto que após o aumento de coroa protético do dente 13, o dente 23 se 

apresentava em desarmonia, bem como o espaço correspondente ao dente 22. A 
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queixa então passou a ser de que, no sorriso os dentes 22 e 23 apresentavam maior 

porção de gengiva quando comparados aos demais. (Fig. 11). 

 

Fig. 11 – Aspecto do contorno gengival adquirido com a prótese provisória. 

Para solucionar a queixa da paciente, foi realizada a sondagem da área para 

concluir se seria necessário desgaste ósseo da região. Foi verificado que este 

excesso era constituído apenas de tecido gengival, sendo então retirada uma porção, 

igualando a altura do tecido do lado direito e esquerdo. (Fig. 12). 
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Fig. 12 – Fotografia intrabucal após 7 dias da remoção de tecido gengival referente 

aos elementos 22 e 23, com notável eritema no local, sem sinais de inflamação. 

Após a cicatrização, a prótese foi novamente reembasada, com a intenção de 

promover a formação de papila no local, seguindo para a confecção da prótese 

definitiva. (Fig. 13, 14 e 15). 
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Fig. 13 – Prótese provisória reembasada nos elementos 22 e 23, permitindo a 

formação das papilas interdentais. 

 

Fig. 14 – Prótese provisória reembasada cimentada. 

 

Fig. 15 – Aspecto final da prótese provisória. 
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DISCUSSÃO 

Diante de casos complexos, se faz necessária a realização de um plano de 

tratamento integrado, passo cujo deve preceder qualquer intervenção. Para que o 

tratamento reabilitador proposto pudesse ser realizado, atuando sob uma perspectiva 

integrada e detalhada, a sequência de procedimentos foi submetida à uma ordem, em 

que primeiramente foi feita a adequação do meio, para posterior reabilitação oral. Com 

relação à adequação do meio, o tratamento realizado se subdividiu então em dois 

procedimentos, partindo para duas áreas distintas, sendo: o tratamento endodôntico 

do elemento 13 com cimentação de um pino de fibra de vidro, e o aumento de coroa 

protético do mesmo para recuperação da distância biológica.  

A manutenção do espaço biológico deve ser prioridade em um tratamento 

reabilitador, quando trata-se da longevidade e qualidade do mesmo. As cirurgias pré-

protéticas que visam recuperar a distância biológica são frequentes na rotina clínica, 

e o conhecimento dessas estruturas são fundamentais, sabendo que o sulco gengival 

corresponde ao espaço existente entre o esmalte e a gengiva marginal, formado por 

três estruturas, sendo elas o epitélio sulcular que corresponde a aproximadamente 

0,69mm, o epitélio juncional com 0,97mm e a inserção conjuntiva com 1,07mm, que 

juntos ocupam a dimensão denominada de espaço biológico. (Carranza et al, 2004). 

De acordo com TRISTÃO, o autor apresenta que quando ocorre a invasão da distância 

biológica, a fim de evitar danos aos tecidos de sustentação, a cirurgia de aumento de 

coroa é bem indicada. (Tristão et al, 1992).  

É comum que se encontre as margens cavitárias subgengivais, como exposto 

no relato, sendo necessária então a intervenção cirúrgica para devolver as condições 

de normalidade dos tecidos de sustentação, para que a restauração não venha causar 

danos, o término do preparo deve estar localizado entre 3 a 4mm da crista óssea 

alveolar. (Gargiulio et al, 1961). 

Partindo para a cimentação do pino de fibra de vidro, é declarado que dentes 

com tratamento endodôntico apresentam-se friáveis, visto que perdem a 

vascularização fornecida pela polpa, favorecendo a desidratação da estrutura. Ele traz 

ainda que por muitos anos a técnica mais empregada para a recuperação da função 

foi a utilização dos núcleos metálicos, porém devido a evolução dos materiais e dos 

conceitos estéticos, os pinos de fibra de vidro passaram a ser uma boa alternativa. 
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(Fernandes et al, 2016). Como a Odontologia se encontra em crescente 

desenvolvimento em relação às técnicas restauradoras, existe ainda algumas 

desvantagens dos núcleos metálicos fundidos quando comparados aos pinos de fibra 

de vidro, como: sua alta rigidez em relação ao elemento dental, cujo quando 

submetido às cargas mastigatórias transmitem à estrutura radicular, piorando o 

prognóstico da restauração; além de apresentar uma estética desfavorável ao serem 

empregados em dentes anteriores. (Fernandes et al, 2016). 

Com a utilização do pino de fibra de vidro na prática clínica de restaurações 

pós-endodônticas tem sido mais indicada, sendo justificada devido as vantagens 

como módulo de elasticidade semelhante ao da dentina radicular, minimizando os 

riscos de fratura, adesão à dentina através dos cimentos resinosos, requer um menor 

desgaste da estrutura dental, e não apresenta risco de corrosão. (Monticelli et al, 

2008). 

Durante o processo de reabilitação oral, foi realizado o condicionamento 

gengival, que se trata de uma conduta clínica simples e satisfatória para otimizar a 

estética na prótese, atuando na formação da papila interdental e na reconstituição do 

arco côncavo gengival; fazendo com que o elemento protético apresente semelhanças 

com os dentes naturais. Existem diferentes métodos para o condicionamento do tecido 

gengival, sendo o mais conservador a técnica da pressão gradual, cuja foi utilizada no 

caso relatado. (Oliveira et al, 2002). 

A pressão gradual utilizará a restauração provisória para fornecer o 

condicionamento, serão feitos acréscimos de resina na peça provisória, visando o 

pressionamento do tecido gengival com o intuito de molda-lo. O mecanismo consiste 

em acréscimos de aproximadamente 1,0mm, que vão exercer pressão sobre o tecido, 

gerando uma leve isquemia, sem interferir na adaptação marginal e na cimentação da 

restauração.  E de acordo com o mesmo, o condicionamento gengival realizado 

através da técnica de pressão gradual consiste em um procedimento não cirúrgico, 

sendo considerado minimamente invasivo e totalmente reversível, visto que não 

remove tecido, eliminando assim o risco de complicações pós-operatórias. 

(PEGORARO et al, 1998) 

O planejamento reabilitador em questão, atuando na ideia interdisciplinar e 

integrada, requer uma compreensão entre a relação dinâmica e inseparável dos 
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procedimentos restauradores e periodontais. A reabilitação propriamente seguiu os 

princípios que correspondem a forma do dente, a adaptação adequada e a 

preservação da distância biológica, a fim e garantir a longevidade da saúde 

periodontal e do trabalho protético; considerando também que para a adequada 

manutenção da saúde periodontal a longo prazo, é de grande importância que seja 

analisada a localização correta da margem cervical da restauração em relação ao 

osso alveolar. 

 

5 CONCLUSÃO 

Este relato de caso, constata a grande importância da Odontologia integrada 

frente a um complexo plano de tratamento, utilizando da união de algumas 

especialidades da Odontologia, como cirurgia periodontal, tratamento endodôntico e 

prótese fixa, do modo que a estética e função estivesse como prioridade. Todo 

planejamento e execução teve como base a promoção de saúde e conscientização 

do paciente em relação aos fatores que abrangem saúde e doença.  
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