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O uso de enxerto conjuntivo subepitelial na implantodontia.  
Relato de caso

Mazzoni, L.; Maciel, J.; Rodriguez Sanchez, M.P.; Almeida, J.M.; Farnezi Bassi, A.P.

A ausência de dentes associada a reabsorção do rebordo alveolar apresenta um quadro de redução da eficiência de 
mastigação. Os implantes osseointegráveis constituem uma opção de tratamento e para obtenção de sucesso clínico, 
o tratamento multidisciplinar é necessário. Este trabalho teve por finalidade relatar o caso de aumento de mucosa 
queratinizada através de um enxerto gengival livre, obtido do palato e colocado ao redor de dois implantes na região 
anterior de mandíbula. Paciente L.O.F, 74 anos de idade, melanoderma, edêntula total e sem problemas de saúde, 
foi atendida na FOA, buscando melhorar a estabilidade de sua prótese total inferior. Foi proposto a realização de 
prótese tipo overdenture baseado nas possibilidades econômicas da paciente. Após planejamento reverso foram 
instalados dois implantes osseointegrados para suporte de prótese tipo overdenture, posteriormente foi decidido 
aumentar a mucosa queratinizada devido a ausência da mesma ao redor dos implantes. Foi realizado um enxerto 
gengival livre do palato, e colocado ao redor de cada implante. Diante dos resultados clínicos, pode-se concluir que 
o enxerto gengival livre é uma técnica previsível e de fácil realização, com o intuito de facilitar o controle da placa, 
evitar traumas no tecido mole e garantir o sucesso funcional dos implantes a longo prazo.  
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