
Informações adicionais sobre pacientes para todos os biomateriais Geistlich podem ser  
encontradas em: www.geistlich.com.br

Para maiores informações sobre contra-indicações, precauções e instruções de uso,  
favor consultar:  https://ifu.geistlich-pharma.com/
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Geistlich Pharma do Brasil
Av. Brig. Faria Lima, 1461 - 13 andar - cj. 131/134
01452-002 - São Paulo - Brasil
TEL: (11) 3097-2555 ou (11) 4118-1777
info@geistlich.com.br
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Recuperando
Seu Tecido Gengival
Regeneração “Palate Free”
de Tecidos Gengivais 
com biomateriais Geistlich



 

O tecido gengival saudável forma uma vedação ao redor de seus dentes para suportar o 

osso subjacente e fornece uma barreira às bactérias.  

A falta de higiene oral ou escovação agressiva pode resultar na baixa quantidade de 

tecido gengival ao redor de seus dentes, implantes dentários e/ou em áreas onde você 

perdeu seus dentes por ter tecido inadequado, tecido solto ou retrações gengivais. 

A falta de tecido gengival ao redor dos dentes ou implantes pode levar a:

   > Dificuldade em manter a higiene oral

   > Inflamação/irritação da área  

   > Perda severa de osso (perda de dentes) e tecido gengival

  

Por que o tecido gengival saudável é tão importante?

Geistlich Biomaterials é uma empresa  

familiar suíça que fornece produtos da mais 

alta qualidade em odontologia regenerativa 

há mais de 30 anos.

Nossas inovações incentivam o processo  

natural de cura do corpo para recuperar 

os tecidos perdidos. A cada 18 segundos, 

alguém no mundo é tratado com um  

biomaterial Geistlich.



 

O que pode acontecer se a recessão 
de tecido gengival não for tratada?

  > O osso e a gengiva ao redor do dente podem  

 recuar ainda mais

  > Dor e desconforto quando em contato com elementos  

 frios ou quentes

  > A higiene oral pode ser comprometida levando  

 à inflamação

  > A exposição da superfície da raiz pode resultar  

 em cáries dentárias

O que pode acontecer quando o seu tecido 
gengival está solto ou muito fino?

Situação inicial antes do tratamento,
raiz do dente exposta

6 meses após a cirurgia, função e estética  
restauradas por uma cobertura completa raiz 
do dente com uma matriz Geistlich. 
 

  > Inflamação do tecido gengival

  > Dor e sangramento podem causar dificuldade em manter   

 uma boa higiene oral

  > Inflamação crônica pode levar à perda do osso ou  

 do tecido gengival

  > Estética desfavorável

Situação inicial antes do tratamento

Dois anos após a cirurgia

Se o tecido gengival insalubre for deixado sem 

tratamento, pode levar a um comprometimento da 

saúde bucal, resultando em procedimentos longos  

e caros de enxerto de tecido gengivais.



Soluções de tratamento para a  
recuperação do seu tecido gengival

Técnicas tradicionais:
Enxerto Tecidual Conjuntivo / Enxerto Gengival Livre

Cortar o céu de sua boca e transferir esse tecido

para a área da gengiva afetada.

Problemas:

> Dor e sangramento no local da cirurgia onde o tecido foi retirado

> Tecido limitado disponível para tratar todas as áreas que  

 requerem tratamento

> Estética desfavorável devido à má combinação de cor e textura
 

Utilizando Geistlich Mucograft® e Geistlich Fibro-Gide®:

 > Menos dor e tempo de cadeira cirúrgica: Evita o corte e

 remoção do tecido do céu de sua boca 1,2,3

 > Recuperação mais fácil: Retorno mais rápido à alimentação   

 normal e hábitos de consumo de bebidas4 

 > Excelente Cicatrização: Naturalmente se integra ao seu  

 próprio tecido gengival sem qualquer inflamação1,2  

 > Estética Superior: Boa cor e textura que combinam com

 os tecidos gengivais ao seu redor5,6

Geistlich Mucograft® 

Geistlich FIbro-Gide® 

Técnicas alternativas:
Palate Free Regeneration

Com nossa solução “Palate Free”, evita-se o corte do céu da 

boca utilizando nossas matrizes Geistlich Mucograft® ou 

Geistlich Fibro-Gide®.



Os biomateriais Geistlich Palate Free podem ser usados  
para aumentar o volume de tecido gengival ao redor  
dos dentes ou implantes

Os procedimentos regenerativos com as matrizes Geistlich são seguros, comprovados e eficazes.

Seu dentista lhe aconselhará sobre o tratamento adequado para sua situação.

Situação inicial mostrando raiz do 
dente moderadamente exposta.

Preparação do local cirúrgico para 
expor a área afetada.

Inserção da matriz Geistlich
para cobrir a raiz do dente exposto.

Resultado final da raiz do dente 
coberto (os resultados podem variar).

Situação inicial mostrando uma 
concavidade devido à falta 
tecido gengival. 

Preparação do local da cirurgia. Inserção da matriz Geistlich. Resultado final de uma restauração
gengival com aumento de espessura 
suficiente (os resultados podem variar).

Tratamento para Recessões Gengivais

Tratamento para o tecido gengival solto ou muito fino

Geistlich Mucograft®  Geistlich Fibro-Gide® 

Matrizes 
Geistlich

Geistlich Mucograft® 

Geistlich FIbro-Gide® 



Geistlich Mucograft® e Geistlich Fibro-Gide® são dispositivos médicos aprovados feitos de 
colágeno suíno que foram especificamente projetados para a regeneração do tecido gengival. 
Todos os produtos Geistlich atendem aos mais altos padrões de qualidade e segurança. 
 

Para mais informações sobre a regeneração “Palate Free”

com Geistlich Mucograft® e Geistlich Fibro-Gide®,

por favor, digitalize o QR code com seu Smart Phone.

 

  Faça

 ›  Mantenha sua higiene oral e use um 
enxaguante bucal antibacteriano,  
conforme prescrito por seu dentista.

 › Trate o inchaço com compressas  
 úmidas e frias.
 › Consulte seu dentista caso tiver dor.
 › Certifique-se de visitar seu dentista para  

 uma consulta de acompanhamento. 

  Evite

 ›  Não descuide de sua higiene oral.
 › Não escovar ou usar fio dental no local   

 da cirurgia. Uma escova de dentes com   
 cerdas especialmente macias  
 geralmente pode ser usada para limpar   
 os dentes na área cirúrgica. 
 › Não beba café ou álcool e não fumar de   

 2-3 dias após a cirurgia
 › Não mexer na ferida ou suturas cirúrgicas. 

Um sorriso saudável novamente
Os cuidados pós-operatórios podem contribuir para o sucesso de seu procedimento.



Os benefícios dos  
tratamentos “Palate Free” 

Sorria novamente  
Resultados esteticamente agradáveis e 

manutenção de dentes saudáveis.

Menos dor e menos complicações
Não há necessidade de remover o tecido  
do céu da boca.

Menos tempo de cirurgia
Com as matrizes Geistlich o tempo de cirurgia  

é significativamente reduzido.5


