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Procedimento pelo Prof. Mario Aimetti, Universidade de Turim, Itália

Tratamento de um defeito intraósseo 
com uma abordagem sem retalho e 
Straumann® Emdogain® FL

Passo 0 – Execute a terapia periodontal inicial (raspagem e aplaina-
mento radicular) e dê instruções de higiene oral ao paciente. Após 
seis meses, as bolsas residuais com profundidade de sondagem de 
5 mm a 9 mm, sem envolvimento de furca e com adequado con-
trole de placa (se houver), podem ser tratadas com uma aborda-
gem periodontal sem retalho em combinação com Emdogain® FL. 
No caso ilustrado aqui, após a terapia periodontal inicial, o paciente 
apresentava-se com um defeito ósseo angulado interdental, com 
8 mm de profundidade de bolsa à sondagem, nenhuma recessão e 
adequado controle de placa bacteriana.
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Passo 2 – Anestesie a área selecionada para tratamento periodon-
tal por bloqueio e/ou infiltração, utilizando um anestésico com 
vasoconstritor, como adrenalina. A anestesia deve ser aplicada de 
forma apical à bolsa, apontando na direção oposta a ela. Evite apli-
car injeção com vasoconstritor na papila interdental ou na gengiva 
marginal.

Passo 3 – Executar cuidadosamente a sondagem óssea para diag-
nosticar a extensão do defeito. 

Passo 4 – Obtenha acesso suavemente à superfície da raiz do dente 
afetado, um retrator gengival. 
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Passo 1 – Retire o Emdogain® do armazenamento refrigerado cerca de 30 minutos antes do uso, e espere que atinja a tem-
peratura ambiente.
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Passo 5 – Faça o desbridamento mecânico para remover a placa 
subgengival e o cálculo da superfície radicular. É muito importante 
que a superfície radicular esteja o mais limpa possível, para que o 
Emdogain® funcione corretamente.
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Passo 6 – Enxágue completamente a área com solução salina estéril 
para remover todo o sangue e/ou saliva e faça uma inspeção visual 
da bolsa.

Passo 7 – Remova o esfregaço, limpando a superfície radicular com 
Straumann® PrefGel ® (EDTA) por 2 min.

Passo 8 – Enxágue completamente com solução salina estéril. Evite 
a contaminação da área tratada com saliva ou sangue após o enxá-
gue final.

Passo 9 – Seque a superfície radicular o máximo possível.
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Passo 10 – Aplique imediatamente Emdogain® na bolsa limpa, 
começando pela parte mais apical do defeito periodontal. Aplique 
Emdogain® de forma a cobrir totalmente a superfície radicular, até 
que o material comece a transbordar da bolsa. É importante que a 
superfície radicular não contenha vestígios de sangue e que esteja 
seca, quando o Emdogain® for aplicado sobre ela.
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11 Passo 11 – A adaptação adequada do tecido mole é essencial. 
Comprima suavemente a margem gengival utilizando gaze este-
rilizadas, até que o fechamento marginal da bolsa seja alcançado.

Quadro clínico após o tratamento.

Exames clínicos e radiológicos, 1 ano após a realização do tratamento.

Antes e depois de 1 ano após o tratamento sem retalho com 
Straumann® Emdogain® FL.

ANTES DEPOIS 
(Acompanha-

mento de 1 ano)
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Após o procedimento: 

Instruções para o paciente: 
 ѹ Os pacientes devem ser aconselhados a enxaguar o local diariamente com um antisséptico bucal (por exemplo, solução 

de clorexidina a 0,1 – 0,2 %) até 1 – 2 semanas após o tratamento. Também podem ser utilizados antibióticos, se julgado 
apropriado, a critério do dentista.

 ѹ O paciente deve ser aconselhado a não escovar os dentes na área tratada até 1-2 semanas após o tratamento. Em seguida, 
recomenda-se que escove suavemente as superfícies vestibular e lingual, em movimentos rotativos. Não deve ser feita 
limpeza sulcular ou interproximal até 2 - 3 semanas após o tratamento.

Próximas etapas:
 ѹ Deve-se evitar a sondagem, raspagem, aplainamento radicular e a inserção de qualquer instrumento na área tratada 

durante os 6 primeiros meses após o tratamento.
 ѹ O Emdogain® não é radiopaco, portanto, recomenda-se realizar o acompanhamento radiográfico somente, 12 meses após 

o procedimento.

 Consulte as instruções de utilização Siga o link de e-IFU https://ifu.straumann.com/
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Notas
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Notas
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