DICAS DO LEITOR

Substituição de
restaurações
cervicais parte I:
quais os limites da
restauração?

Por que é importante?

O que é necessário?

O manejo da zona de transição entre a gengiva

Radiografia periapical; anestésico tópico; anes-

e a coroa clínica do dente requer a perfeita in-

tésico lidocaína a 2% (adrenalina 1:100.000);

tegração da dentística e da periodontia, e o res-

agulha hipodérmica longa; seringa Carpule; stop

peito ao espaço de cada tecido a ser restaurado.

de borracha cortado em triângulo; e sonda perio-

Quando possível, convém restaurar o dente com

dontal milimetrada do tipo Williams.

os materiais que mais se assemelhem ao tecido
coronário perdido, bem como recobrir a estrutura radicular exposta com o tecido gengival.1-4
Frequentemente, as restaurações situadas em

1. Determinar a altura da crista óssea proxi-

região cervical invadem a superfície radicular,

mal – ela deve ser aferida medindo-se a dis-

determinando dentes alongados e antiestéticos

tância entre a extremidade mais coronal da

(Fig. A-C), e falham devido à complexidade da
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Como fazer?

papila interdental até a crista óssea alveolar,

adesão ao substrato dentinário radicular5 e à in-

utilizando-se uma agulha hipodérmica com

flamação que podem causar ao nível da margem

stop de borracha, posicionada o mais paralelo

gengival, retraindo-a ainda mais.

possível com relação à linha média dental e ao

Uma vez que esses casos geralmente envolvem

ponto de contato (Fig. D-F). Geralmente, o pico

dentes múltiplos previamente restaurados, nos

ósseo proximal coincide com a base da papila,

quais já não é possível identificar a posição da

e essa posição deve ser projetada à raiz, em

junção cemento-esmalte (JCE), é necessário

ambos os lados, determinando dois pontos

determinar o limite cervical da nova restaura-

por onde passa uma reta (Fig. G-I).

6

ção, definindo a posição de uma JCE estimada

2. Determinar a JCEe ou LPRR – esses pontos
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(JCEe).7 Na maioria dos casos, a JCEe coincide

bilaterais devem ser unidos com uma linha em
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parábola, paralela à margem gengival retraída.

radicular (LPRR),8 determinada pela posição da

Desse modo, é determinada a linha de previ-

crista óssea proximal, que representa a principal

sibilidade de recobrimento radicular (LPRR),

fonte de nutrição ao tecido gengival que será en-

que também representa a linha cervical limí-

xertado e deslocado em direção coronal, durante

trofe para a restauração, ou JCEe (Fig. J-N).

um procedimento de recobrimento radicular.
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As restaurações deficientes, do ponto de vista da manutenção da saúde e da estética, invadem áreas que poderiam ser recobertas por tecido gengival. A substituição delas requer a determinação de um limite
para a restauração ou a junção cemento-esmalte estimada (JCEe). Identificar a posição da crista óssea proximal é fundamental para determinar a JCEe ou a linha de previsibilidade de recobrimento radicular
(LPRR) (A-C). Mede-se a distância da ponta da papila até a crista óssea alveolar proximal utilizando-se uma agulha com stop de borracha e posicionando essa agulha paralelamente à linha média dental,
encostada no ponto de contato. Transfere-se a medida para uma sonda periodontal milimetrada do tipo Williams (D-F). Com a sonda periodontal, estima-se a posição da crista óssea alveolar, sobre a qual se
imagina uma linha horizontal que determina dois pontos na margem gengival dos dentes adjacentes (G-I).
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Tangenciando os dois pontos na margem gengival dos dentes adjacentes, uma linha imaginária parabólica é desenhada, seguindo paralelamente a margem gengival existente. Essa linha corresponde à JCEe
ou à LPRR e representará o limite cervical da restauração a ser feita (J). Comparativo entre a nova restauração, respeitando a JCEe, e a restauração antiga (K-N).
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Considerações finais
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