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"

Caminhos tragados. Trilhas a seguir.
Passos que damos, maiores ou menores,
Mas firmes, em busca de uma conquista."

STOKER, Rafael Augusto. Passividade da estrutura metálica para implantes.
2002. 86f.

Monografia (Especialização em Prótese Dentária) — Curso de

Especialização em Prótese Dentária,

Universidade Federal de Santa Catarina,

Florianópolis.

RESUMO

Em virtude da freqüência cada vez maior de reabilitações implantosuportadas, e que esta modalidade de tratamento vem se mostrando extremamente
eficaz na resolução de várias situações clinicas, foi realizado este estudo com o
objetivo de ressaltar questões relacionadas à passividade da estrutura metálica.
Como os implantes ainda são uma alternativa relativamente recente existem muitos
aspectos que ainda não estio bem definidos, assim como o conceito de passividade,
e sua necessidade ou não. São descritos aspectos e alternativas relacionadas a
alterações ósseas, assim como procedimentos clínicos e laboratoriais que podem
influenciar na passividade, esta que talvez seja o fator mais importante na
determinação da longevidade tanto da restauração como dos implantes.
Palavras-chave: passividade, estrutura, implantes.
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ABSTRACT

By vitrtue of the significant frequency of implant-supported rehabilitations, and
that this treatment modality is extremely effective in the resolution of several clinical
situations, a study was carried out with the purpose of pointing out subjects related to
the passivity of the metallic framework. Due to the fact that implant is a relatively
recent alternative, there are many aspects that are not still well known, as well as the
passivity concept, and his need or not. Aspects and alternatives related to bone
alterations are described, as well as clinical and laboratory procedures that can
influence in the passivity. Perhaps passivity is the most important factor in the
determination of the longevity for both restoration and implant.
Key-words: passivity, framework, implants.
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I INTRODUÇÃO

Cada vez mais freqüentes são as situações clinicas em que os implantes
osseointegrados apresentam-se como a alternativa de tratamento mais indicada, e
como ainda são considerados uma opção recente, existem muitas dúvidas quanto ao
seu funcionamento e ás razões que levam a falhas, sendo a fratura de componentes
a mais freqüente, principalmente em casos de reabilitações.

Uma estrutura sem passividade sobre o tecido ósseo pode até levar à perda
da osseointegração, e não é porque uma estrutura possui uma perfeita adaptação
marginal que ela deva ter um ajuste passivo, pela influência de vários outros fatores
envolvidos, mas uma estrutura desadaptada com certeza não possuirá passividade

Entre os fatores mecânicos que influenciam a distribuição de cargas ao tecido
ósseo, temos: conecção de dentes aos implantes, avaliando as conseqüências de
coroas em cantilever, métodos para a fabricação de estruturas para próteses
parafusadas, influência do material da prótese, variação do número de pilares
suporte, geometria e largura da mesa oclusal, e comparação entre pilares angulados
e convencionais.

Com o mesmo propósito um levantamento sobre os processos laboratoriais que
são envolvidos na fabricação de estruturas para implantes, assim como diferentes
métodos de solda com ênfase à solda a laser, além de alternativas clinicas e
laboratoriais para melhorar a adaptação das estruturas metálicas aos implantes.

Visando esclarecer algumas dúvidas, este trabalho tem por objetivo apresentar
situações relacionadas com a passividade da estrutura metálica implanto-suportada
que parece ser o principal responsável pela grande maioria de fracassos, assim
como sucessos alcançados neste tipo de restauração.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceito

Existem várias definições para a passividade, que é considerada um prérequisito à manutenção da osseointegração a longo prazo, embora não esteja bem
claro o que seja uma adaptação passiva e como atingi-la ou medi-la. Carr; Gerard;
Larsen (1996) consideraram a passividade aplicada ao relacionamento de próteses e
implantes um conceito impreciso para descrever as condições de cargas em termos
de adaptação em níveis onde os profissionais Dossa m identificar e avaliar com
procedimentos de rotina. É questionável a habilidade em produzir e detectar níveis
de adaptação no que considera-se passivo, conseqüentemente fatores considerados
importantes como cargas oclusais devem ser analisadas sobre os requisitos da
passividade, que pode não ser um requerimento estrito aos fatores protéticos
suportados pelos implantes osseointegrados.

Uma definição de passividade é que deva existir um nível de 10pm para
possibilitar a maturação óssea e remodelamento em resposta as cargas oclusais, ou
ainda que fundições com discrepâncias maiores que 30pm em mais de 10% da
circunferência da interface do pilar são inaceitáveis. Outra definição de adaptação
passiva é um nível que não ocorra nenhuma complicação clinica a longo prazo e
sugerem que um desajuste menor que 150pm é aceitável, e que os níveis de ajuste
passivo são empíricos afirmaram Kan et al. (1999).

Watanabe et al. (2000) definiram uma adaptação passiva como um estado
onde não existem gaps entre a superfície de suporte e a superfície fixada e seus
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pilares sem forças desfavoráveis; baseado neste conceito, foram desenvolvidas
várias técnicas para solucionar o desajuste causado pelo processo de fundição.

Sahin e Cehreli (2001) escreveram em seu artigo sobre a importância da
passividade das estruturas metálicas para próteses sobre implantes. Uma adaptação
passiva, sinônimo de uma adaptação ideal é um dos pré-requisitos mais importantes
para a manutenção de uma interface osso-implante saudável. Uma estrutura com
uma adaptação passiva, deve, teoricamente, induzir uma carga de absolutamente
zero nos componentes do sistema de implantes e no osso adjacente na ausência de
uma carga externa. De acordo com evidências cientificas e com os procedimentos
clínicos e laboratoriais utilizados para a fabricação de estruturas, os autores
observaram que este nível de ajuste não pode ser atingido, isto pode acarretar em
conseqüências de uma pobre adaptação a perda do parafuso de ouro ou sua fratura,
fratura do cilindro de ouro, assim como fratura de outras estruturas do sistema ou da
própria coroa protética. Embora algumas complicações são atribuídas a uma falta de
passividade, seu efeito no sucesso dos implantes

é questionável, e novas

tecnologias para melhorar esta adaptação são promissoras. Os métodos para sua
avaliação necessitam muito tempo, além de equipamentos sofisticados e caros,
como técnicas que avaliam a adaptação tridimensionalmente através de
fotogrametria, que segundo os pesquisadores é o único método atualmente descrito
capaz de realizar uma avaliação intra-oralmente. Em alguns casos as distorções
podem causar um gap marginal de 500pm que pode não ser detectado por uma
sonda exploradora. Existe também a teoria que um certo desajuste não induziria
perda óssea em função de um mecanismo de compensação biológica. Um fator
essencial a ser levado em consideração na passividade é que um dente possui um
movimento vestíbulo-lingual fisiológico entre 56 e 108pm, e uma intrusão de 28pm
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sobre cargas normais, devido a presença do ligamento periodontal,

e como os

implantes são completamente envolvidos por tecido ósseo e sua interface não é
resiliente, um movimento minimo é observado, cue é atribuído a deformações do
tecido ósseo sobre cargas, assim estas duas estruturas apresentam comportamentos
diferentes sobre cargas similares, onde o dente tern uma tendência de migrar quando
é submetido a uma sobrecarga, enquanto que nos implantes, a carga é distribuída

sobre o sistema e transferida ao osso, por isso, justifica-se a intrusão de dentes em
uma prótese fixa implanto-dento suportada.

2.2 Resposta óssea x passividade

Branemark (1983)

estabeleceu os primeiros conceitos com relação

longevidade dos implantes e os fatores que estão relacionados à manutenção de
uma estrutura óssea saudável ao redor de implantes osseointegrados. Uma carga
controlada é necessária para a estimulação de um remodelamento ósseo na
interface com a superfície do implante

e

manutenção

da osseointegração,

possibilitando uma seqüência apropriada dos eventos celulares/teciduais. A fi rmou
que a prótese deve possuir uma precisão na adaptação de aproximadamente 10pm,
para que propicie um estimulo de remodelamento adequado, e este nível de
adaptação é considerado passivo, pois após a colecção da prótese, a posição dos
implantes permanecerá sem alterações em relação à posição antes da fixação da
prótese.

Segundo Ranged; Jemt: J6rneus (1989) a unidade de ancoragem do sistema
de implantes que consiste do implante em si, o pilar e o cilindro de ouro que estão
conectados ao pilar e ao parafuso de ouro, devem transferir as forças oclusais para o

UPS C
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osso sobre forma de estresse, por isso o desenho da prótese e o posicionamento
dos implantes têm uma influência significativa nesta carga conduzida sobre o tecido
ósseo assim como sobre os parafusos. As cargas axiais são mais favoráveis que as
de flexão, pois na atuação desta primeira o estresse resultante incide mais sobre os
implantes que sobre o tecido ósseo. Uma perfeita adaptação aos pilares e uma alta
rigidez da estrutura são necessários para uma correta distribuição das forças de
flexão, pois quando o ajuste entre o implante e a prótese não é preciso, algumas das
unidades de ancoragem sofrem uma maior porção das cargas, enquanto outras não
sofrerão virtualmente carga nenhuma. Quando uma rigidez suficiente não é atingida,
a unidade de ancoragem mais próxima à carga sofrerá a maior parte da força, o que
pode tornar arriscado o posicionamento de implantes nestas situações. Outro
prejuízo dos movimentos de flexão sobre os implantes é a ocorrência de cargas
localizados na interface implante/tecido ósseo. Utilizando o sistema Brênemark,
quando apertamos o parafuso de ouro para unir o cilindro ao pilar estamos definindo
uma pré-carga, que mantém estas estruturas unidas, e qualquer tensão externa que
seja menor que esta causará um pequeno aumento na tensão sobre o parafuso e
uma grande diminuição da força de compressão sobre os implantes. Para obtermos a
função desejada desta unidade uma pré-carga ideal deve ser atingida, que a junção
do parafuso não se abra e deve existir uma adaptação precisa entre o cilindro de
ouro e o pilar. Os componentes do sistema Brànamark são projetados para que o
ponto mais fraco seja o parafuso de ouro, pois se ocorrer uma fratura será o
componente mais fácil de reparar. Se um parafuso de ouro fratura e foi devidamente
parafusado, pode indicar uma precisão insuficiente da estrutura, já se o parafuso
fratura, e a prótese possui uma perfeita adaptação e o parafuso foi corretamente
apertado, o sistema está provavelmente sofrendo uma sobrecarga, onde devemos
reavaliar a posição dos implantes, comprimento do cantilever e desenho da porção

lo
oclusal. Se os requisitos da junção do parafuso são atingidos, as cargas repetidas de
uma mastigação normal não devem introduzir nenhum estresse excedendo o limite
de fadiga do material do parafuso.

As influências biomecânicas representam um fator importante na longevidade
do osso ao redor dos implantes, pois as forças que incidem sobre uma prótese
implanto-suportada durante a mastigação serão transferidas aos implantes e causam
estresse no tecido ósseo adjacente aos implantes, este que pode levar a uma
reabsorção óssea e conseqüente perda dos implantes. As cargas que incidem sobre
o sistema têm influência direta no remodelamento ósseo, onde uma força moderada
induz uma formação óssea, enquanto que uma exagerada leva a uma reabsorção de
acordo com Meijer et al. (1992).

Embora a passividade no ajuste das restaurações seja considerada essencial
no sucesso das restaurações com implantes osseointegrados, Jemt e Book (1996)
realizaram um estudo

in vivo

com próteses parafusadas sobre implantes

posicionados na maxila edêntula sob função, indicando que um desajuste da prótese
pode ser menos importante do que se espera em relação à reabsorção óssea. Não
encontraram correlação estatística entre desadaptação da prótese e modificações no
nível do osso marginal, ou perda óssea, com um gap de 111pm em média em um
grupo com 1 ano e de 91pm com 5 anos de acompanhamento. As restaurações
apresentaram um grau de desajuste de no máximo 275pm. Até o momento nenhum
estudo defi niu cientificamente ou quantificou o limiar de tolerância biológica. Existem
relatos de complicações causadas por um ajuste pobre das próteses parafusadas
implanto-suportadas, principalmente devido a característica anquilótica dos implantes
osseointegrados, além das mecânicas como fraturas por fadiga dos componentes,
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perda dos parafusos, de osso marginal e até da osseointegração. Neste estudo foi
observado que nenhuma das próteses apresentava um ajuste passivo completo aos
implantes, concluíram que uma certa tolerância biológica deve existir entre os
implantes e o tecido ósseo que o envolve, que permite um certo grau de
desadaptação, mas não descartaram a possibilidade de uma relação entre diferença
no ajuste e reabsorção óssea, pois os implantes estavam conectados e a amostra
era muito pequena.

Carr; Gerard; Larsen (1996) não encontraram diferenças significativas ao
avaliarem a resposta óssea ao redor de implantes (na distância de 3mm
anteriormente e 3mm posteriormente) posicionados na mandíbula de babuínos
(conectadas rigidamente com próteses) suportando próteses parafusadas que
exibiam dois níveis de desadaptação: 38pm (considerado grupo com adaptação
aceitável) e 345pm (grupo com as próteses desadaptadas), sem carga funcional ou
oclusal, sugerindo o oposto do que se espera clinicamente, pois espera-se que uma
prótese desadaptada produza uma sobrecarga mecânica que causará uma redução
do suporte ósseo, geralmente iniciando na crista óssea. Demonstraram

que o

ambiente mecânico criado por estas duas situações não causou diferenças na
resposta óssea. Não foi realizado nenhum comentário em como

o grau de

desadaptação pode afetar a reabsorção óssea ao redor dos implantes, pois este
estudo possuía uma amostra pequena (10 implantes no grupo "adaptado" e 12 para o
grupo com as próteses desadaptadas) e não mediram o estresse na interface.
Espera-se que o tecido ósseo pode adaptar-se a certos limites de cargas, tanto
relacionadas à adaptação quanto a cargas oclusais. Esta pesquisa apenas avaliou os
efeitos da adaptação, sem levar em consideração um fator essencial que são as

Is

cargas oclusais,

e questionam os princípios considerados básicos que uma

adaptação passiva seja essencial.

Para Riedy; Lang; Lang (1997) a precisão no ajuste entre a estrutura metálica
e os implantes tem sido questionada como sendo um fator signi fi cativo na
transferência de cargas, na biomecânica do sistema de implantes, na ocorrência de
complicações

e

na resposta tecidual nesta interface, mas ainda não está

estabelecido que precisão neste ajuste é possível atingir na prática clinica, e se este
ajuste é o mesmo nas diferentes técnicas de fabricação das estruturas Muitos
fatores estão envolvidos para que este ajuste seja alcançado, como a fabricação de
componentes dos implantes, e os vários passos clínicos e laboratoriais, como a
realização da moldagem, produção do modelo de trabalho e fabricação da estrutura
que podem influenciar no resultado final da adaptação observada na cavidade bucal.

Para Hellden e Dérand (1998) como os implantes osseointegrados não
possuem resiliência ao osso, a importância de estruturas passivamente adaptadas
para a prevenção da transmissão de cargas para o implante e osso subjacente é
fundamental, estas que podem resultar em microfraturas do osso ao redor dos
implantes, isquemia e outros fatores adversos, podendo comprometer seu sucesso e
sobrevivência. Esta falta de resiliência na interface entre o implante e tecido ósseo
pode resultar uma rigidez da superestrutura, ocorrendo complicações como fratura
tanto da estrutura como do parafuso protético, tornando a adaptação passiva entre
os implantes e a prótese um fator de prognostico essencial. Realizaram um estudo
fotoelastico onde compararam o estresse transferido ao osso de três implantes sem
nenhuma estrutura (Fig.1), com uma de titânio fundida firmemente parafusada aos
implantes (Fig.2) e a mesma parafusada após a realização de um procedimento para
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Observaram
melhorar seu ajuste denominado método de precisão Cresco Ti (Fig.3).
a ausência de transmissão de cargas na resina acrilica de uma estrutura bem
soldagem
ajustada quando comparada a uma desajustada. As técnicas de secção e
tern sido recomendadas para corrigir o ajuste das estruturas fundidas e componentes
fabricados com ligas de ouro, enquanto que técnicas com soldas a laser são
suas estruturas.
recomendadas para a união e correção de componentes de titânio e
A tecnologia CAD-CAM associada a outros mecanismos têm ganho interesse. Com o
uso destes métodos, os problemas de fundicão e solda podem ser eliminados,
embora esta tecnologia necessite ainda de altos investimentos.

Figura 1- Implantes com ausência de estrutura metálica.

Fonte - Hellden et al. (1999)
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Figura 2 - Implantes unidos a uma estrutura desadaptada.

Fonte - Helldén et al. (1999).

Figura 3 - Estrutura após realizaçâo do rnéiodo de precisAo Cresco1 - 1
Fonte - Helldén et al. (1999)
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Para Hellden et al. (1999) a passividade no ajuste da estrutura metálica parece
ser essencial para a prevenção da transferência de estresse desta para a interface
implante-osso. Este pode causar efeitos biológicos adversos que podem influenciar
negativamente na longevidade do implante. Porém, experimentos com animais e
estudos clínicos não têm demonstrado maiores efeitos biológicos adversos induzidos
por desajuste, embora também seja considerado um fator de risco pelo ponto de
vista clinico. A passividade no ajuste da estrutura metálica apenas não transmitirá
estresse para o osso se existir uma correta distribuição de forças oclusais. Este
conceito se aplica bem em casos de carga imediata sobre implantes, possuindo
relação direta com a diminuição do período de saúde, onde acredita-se que um
ajuste passivo, provavelmente, seja um pré-requisito importante para uma resposta
tecidual fisiológica e, como conseqüência um fator importante para

o sucesso,

sobrevivência ou falha do implante. A indução de cargas causada pelo desajuste
também tem sido sugerida como causa de complicações mecânicas como fraturas na
estrutura, dos parafusos retentores e da porcelana. Entretanto, estes fatores de risco
biomecânicos devido a desajustes devem ser reduzidos pelas extensas
possibilidades existentes no mercado utilizando-se técnicas padronizadas e seguras.

Kan et al. (1999) citaram como efeitos biológicos as respostas teciduais
adversas, dor, perda de osso marginal e perda da osseointegração. Ressaltaram que
após a fixação da prótese com um torque de 10N/cm um gap de até 500pm existente
antes de sua aplicação pode ser mascarado, gerando uma falsa adaptação passiva,
podendo gerar tensões no sistema e sobre o tecido ósseo, mesmo efeito que se
aumentarmos a extensão do braço de cantilever.

Watanabe et al. (2000) consideraram uma adaptação precisa entre o corpo do
implante e o pilar e entre o pilar do implante e a sobrestrutura, fatores importantes na
determinação do sucesso na longevidade da restauração, pois quando esta
adaptação é pobre, forças de tensão, compressão e flexão podem ser introduzidas
nas restaurações implanto-suportadas, podendo resultar em perda da prótese ou
parafusos, distorção ou fratura da restauração, microfraturas no osso ao redor do
implante ou fratura no corpo do implante, resultando em comprometimento da
osseointegração. Foram realizados estudos com modelos fotoelásticos onde
concluíram que com um gap de 6pm entre o pilar e a sobrestrutura foram criadas
forças de estresse sobre a superfície da estrutura, e observaram que se uma força
compressiva for aplicada sobre a estrutura, o padrão de cargas será diferente em
cada implante, visto que uma carga controlada é necessária para a estimulação do
remodelamento ósseo e manutenção da osseointegração. Para aumentar a precisão
entre o pilar do implante e a sobrestrutura vários métodos de moldagem, solda,
fundição têm sido desenvolvidos, e parece ser um consenso que não é possível
adaptar uma estrutura extensa passivamente sobre os pilares utilizando a fundição
de uma pega única. Deve-se levar em consideração que o conceito de adaptação
aceitável é diferente de uma coroa sobre um dente natural ou se parafusado sobre
um implante, onde o dente natural pode se mover aproximadamente 100pm devido
presença do ligamento periodontal, onde um certo grau de desajuste é compensado,
enquanto que os implantes possuem um movimento limitado na média de 10pm pela
elasticidade óssea, assim um gap de 30 a 100pm em um dente natural é preenchido
pelo cimento, e forças prejudiciais geralmente não são produzidas, enquanto que
30pm de gap em uma coroa parafusada sobre um implante pode produzir um alto
grau de estresse ao redor dos implantes.
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2.3 Fatores que influenciam na distribuição de cargas ao osso

Meijer et al. (1992) avaliaram a distribuição de cargas sobre o osso ao redor
dos implantes em um modelo de duas dimensões representando uma secção frontal
de uma mandíbula edêntula com dois implantes posicionados. Foi avaliada a
influência da presença de uma barra entre os implantes, o comprimento dos
implantes e altura da mandíbula, em função de sete padrões de incidência das
cargas. Observaram que a presença de barra entre os pilares causa mais estresse
quando a estrutura sofre cargas verticais, comparado com a situação onde a barra
não está presente, ou seja, pilares independentes apresentam uma distribuição de

cargas mais uniforme quando comparado com pilares conectados, e a maior
quantidade de cargas sobre os implantes ocorre quando a estrutura não sofre uma

carga uniforme. Quanto à localização do estresse foi obse rvado que se localiza com
mais freqüência próximo à superfície da estrutura, e é distribuído uniformemente nas
porções mesial e distal dos implantes, mas se uma barra é posicionada entre os

implantes esta carga é situada apenas na porção distal do implante, o que é
explicado pela curvatura que a mandíbula sofre (deflexão) pelo efeito das cargas
verticais. 0 comprimento dos implantes não tem muita influência sobre o estresse
quando cargas verticais são aplicadas, pois a deformação da mandíbula (sua altura)

tem maior influência na estrutura óssea que o comprimento dos implantes. Quanto
altura da mandíbula, existe um grande aumento na concentração de cargas quando a
altura da mandíbula é reduzida, causado por uma maior deformação da mandíbula.
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2.3.1 Conecção de dentes aos implantes e cantilever

Existem outros fatores relacionados à passividade do sistema que podem
variar mesmo com uma estrutura metálica que possua um perfeito ajuste aos
implantes.

Segundo Ranged; Jemt; Jôrneus (1989) um fator a ser levado em
consideração quanto ao funcionamento mecânico dos implantes é quando existe um
cantilever, pois temos a ocorrência de um fulcro, e deve-se avaliar a força incidente
com o brag() de cantilever, nos casos de uma prótese total implanto-suportada, por
exemplo. Dependendo deste brag() pode causar um estresse interno exagerado
principalmente sobre o parafuso, causando uma tendência de separação entre pilar e
cilindro de ouro. No posicionamento de implantes em casos de pacientes edêntulos,
os implantes são posicionados na porção anterior da mandíbula e a prótese se
estende em um cantilever posterior, que deve ser planejado conforme aspectos
biológicos e mecânicos. Dependendo da qualidade e porosidade óssea, temos
aproximadamente uma extensão óssea de 15 a 20mm na mandíbula e 10mm na
maxila. Quanto ao cantilever, deve ser o menor possível, e avaliadas a força
mastigatória e hábitos funcionais.

Segundo Rangert; Gunne; Sullivan (1991) o parafuso que une o cilindro de
ouro e o pilar ao implante forma um sistema flexível, que assemelha-se à mobilidade
vertical de um dente suporte conectado ao implante. A utilização dos implantes do
sistema Brânemark conectados aos dentes naturais deve ser considerada sem
nenhum elemento adicional de natureza flexível. Testes mecânicos e considerações
teóricas indicam, entretanto, que a mobilidade do dente conectado deve ser limitada
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e que a união da prótese ao dente deve possuir um desenho rígido para evitar a
perda do parafuso de ouro. 0 objetivo deste estudo foi de analisar as propriedades
mecânicas dos implantes do sistema Bránemark quando são conectados aos dentes
naturais. Deve-se lembrar que o implante osseointegrado esta em contato direto com
o osso, enquanto que o dente natural está em contato com um periodonto resiliente,
e quando opta-se por esta conecção deve-se avaliar os seguintes aspectos: a
influência da mobilidade do dente sobre a distribuição de forges oclusais no implante,
podendo levar a sobrecargas no implante e inadequada estimulação do dente. Não
existe um elemento elástico integrado ao implante necessário para compensar

o

ligamento periodontal. Observaram que não existem diferenças na função ou
sobrevivência do implante entre as situações onde o implante foi conectado ao dente
ou quando não estava conectado, e não foi encontrado nenhum problema mecânico
associado com o tipo de conecção utilizada. Uma recomendação clinica básica para
este tipo de conecção é que o dente natural possua um ligamento periodontal e
tecido ósseo de suporte normais e saudáveis. Ern alguns casos ocorreu a perda do
parafuso, principalmente quando foram utilizadas conecções semi -rígidas, sugerindo
que se um dente que sere conectado a um implante possui menos suporte ósseo que
o ideal, múltiplos implantes devem ser utilizados. Observaram que quando o sistema
esta sofrendo grandes cargas, o parafuso e as extremidades dos cilindros de
ouro/pilar sofrerão uma deformação permanente. resultando em perda da pré-carga
no sistema. Este teste demonstrou a importância em limitar a mobilidade do dente
suporte. Outro fator a ser considerado é o movimento rotacional interno entre o
cilindro de ouro e o pilar em sua superfície de contato, que é de aproximadamente
10pm. Ressaltaram a importância em restringir a mobilidade dental e possuir um
sistema adaptado com firmeza, que deve permrtir um deslocamento do dente e
elimina muito de sua rotação; também afirmaram que uma prótese rígida deve ser
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satisfatória,

e eliminar problemas de deformação ou movimentos relativos da

conecção com o dente natural.

White; Caputo; Anderkvist (1994) realizaram um estudo onde determinaram
os efeitos do comprimento do cantilever na transferência de cargas para a

mandíbula, pois seu comprimento para próteses fixas implanto-suportadas têm sido
baseadas em conceitos empíricos. Foi utilizado urn modelo de resina fotoelástica de
uma mandíbula edêntula

moderadamente

reabsorvida

com cinco implantes

Bránemark de 13mm, com angulações diferentes completamente embebidas no
corpo do modelo representando uma completa integração, todos localizados entre os

forames mentonianos. 0

comprimento do cantilever possui uma

importante com perda óssea, que geralmente

correlação

está relacionada com cargas

excessivas combinada com higiene bucal pobre, sobrecargas que podem ser
causadas por perda de contato anterior ou atividade parafuncional. A estrutura foi
cortada e soldada em uma adaptação aparentemente passiva. Cargas oclusais
simuladas variadas foram aplicadas em

vários comprimentos de cantilever na

superfície oclusal de próteses fixas, com uma extensão maxima de 30mm. Em todos
os comprimentos de cantilever, as maiores tensões se localizaram adjacentes a

superfície distal do implante mais distal, se concentrando na porção coronal, no lado
em que foi aplicada a carga, e o implante mais distal sempre apresentou um estresse
de duas a três vezes maior que o segundo implante mais distal em todos os
comprimentos de cantilever. Pequenas

angulações

dos implantes também

apresentaram significativas variações na produção de tensões sobre o modelo.
Como conclusão, deve-se direcionar as forças mastigatórias e outras sempre que

possível diretamente sobre os implantes, o que limita as forças sobre o cantilever,
que deve possuir um comprimento menor possível.
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Nishimura et al. (1999) realizaram um estudo fotoelastico onde analisaram o
comportamento biológico dos implantes, o padrão de transferência de estresse entre
implantes e dentes naturais simulados para a estrutura de suporte, também
comparando conectores rígidos e semi -rígidos corn apenas o contato proximal entre
dente e implante. Foram avaliados o número de implantes suporte, se um ou dois
sobre cargas verticais funcionais (mastigatórias) simuladas, que foram aplicadas
sobre cinco pontos diferentes, além da distribuição do estresse em função da
distribuição de cargas, do desenho do conector, se rígido ou semi -rígido e variação
do número de implantes suporte. Para este experimento foi realizado um modelo
fotoelastico edêntulo na porção distal ao primeiro pré-molar esquerdo, onde foram
simulados os dentes, o ligamento periodontal e o corpo da mandíbula (Fig. 4). 0
primeiro pré-molar foi preparado para receber urna coroa metalo-cerâmica, e dois
implantes de 3,75mm de diâmetro e 13mm de comprimento (31, West Palm Beach,
Fla.) foram incluídos na posição do primeiro e segundo molar. Foi observado que na
situação de uma união semi -rígida quanto mais posteriormente era aplicada a carga,
as tensões sobre o ápice do dente simulado diminuíam e aumentava sua incidência
sobre o implante. Nos implantes unidos ao dente simulado por uma conecção rígida,
com o posicionamento mais distal da carga o estresse sobre o dente foi diminuindo,
aumentando sobre o ápice dos implantes. As cargas mais distais acarretam uma
maior incidência de estresse apical, principalmente sobre o implante distal, tanto em
situações com um quanto com dois implantes suporte. Não foram observadas
diferenças significativas na transferência de cargas entre conecções rígidas e semi rígidas na situação com dois implantes suporte com as cargas aplicadas nos dois
pontos mais posteriores, sobre o implante distal e em sua porção distal. Forças
aplicadas ao dente natural aumentam as tensões na região apical dos implantes
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unidos a ele por uma conecçâo rígida, que diminuem se utilizarmos uma semi-rigida,
fazendo com que este tipo de relacionamento accmode a mobilidade dos dentes que
é diferente dos implantes e reduz as tensões ce cantilever do implante ao dente
unido. 0 menor estresse transferido para as estruturas de suporte ocorreu com
conecção semi -rígida entre os implantes e dente, esta que, em geral, apresenta
algumas vantagens quanto à distribuição de cargas, com uma leve diferença se
comparado aos rígidos, nas situações de um implante suporte, embora estes
conectores também apresentaram uma adequada distribuição de cargas,

e

demonstrou a maior transferência de estresse nas restaurações com dois implantes
suporte. 0 uso de múltiplos implantes em áreas edêntulas ajuda na distribuição de
forças, assim a localização e número de implantes utilizados como suporte pode
reduzir a importância dos pilares e do tipo de união, pois influi na transferência de
tensões para o osso, assim como a posição de aplicação das cargas.

Figura 4 - Modelo fotoelástico.
Fonte - Nishimura et al. (1999).

Becker; Kaiser; Jones (2000) avaliaram os aspectos que envolvem a conecção
de implantes aos dentes naturais, onde temos duas estruturas com graus diferentes
de mobilidade, pois um dente natural com urn ligamento periodontal saudável
apresenta uma movimentação de 50 a 200pm, enquanto que um implante se move
apenas 10pm devido à flexibilidade óssea, que pode levar a intrusão do dente, perda
do parafuso, caries e perda de contatos oclusais, e como vantagens a propriocepção
proporcionada pelos dentes e a estabilização de dentes abalados. Em geral acreditase que a melhor solução para este problema é a utilização de conectores rígidos.
Neste artigo foram descritas três opções para esta situação: a) rompe-forças tipo
chave; b) retentores para parafuso de precisão tipo tubo; c) esplintagem. Como ainda
não existe um consenso se esta conecção pode ser realizada, descreveram algumas
regras clinicas para esta união. Apesar da vantagem da propriocepção, sempre que
possível deve-se evitar esta conecção, utilizando mais implantes além de mais largos
para suportar a prótese. Os implantes devem ser esplintados aos dentes naturais
apenas quando os dentes necessitam de suporte, neste caso o tipo de conecção
deve ser bem avaliado. Os conectores tipo chave têm sido associados a intrusão, e
para evitar este problema deve-se ter no mír imo dois dentes conectados ao
implante. Outra alternativa são os retentores tipo tubo, que oferecem uma conecção
mais rígida que os tipo chave, estes são mais caros e tendem a complicar o desenho
da prótese para acomodar os mini-parafusos, a manutenção pode ser comprometida
e o parafuso pode ser perdido sem o paciente perceber até que ocorra a intrusão;
quando é tarde para reposicionar o parafuso em sJa relação original. Esta opção é a
ideal quando existem implantes insuficientes para suportar a prótese (possivelmente
como resultado de perda de implante ou não osseointegração de um implante),
quando o dentista é obrigado a incluir o dente na combinação com implantes para a
retenção protética. A esplintagem de implantes entre si também deve obedecer

:

O

algumas regras, onde não deve-se esplintar mais que duas a quatro unidades, se
possível, e utilizar um conector tipo chave como primeira opção pois com ela não
existe um movimento dissimilar entre o implante osseointegrado saudável, e a
intrusão não é um problema, ou um componente para esplintagem para conectar os
componentes.

2.3.2 Fabricação da estrutura metálica para próteses parafusadas

Watanabe et al. (2000) investigaram a produção de tensões sobre o osso ao
redor dos implantes quando estruturas fabricadas por quatro métodos foram
parafusadas. Também foi avaliada a produção de estresse conforme a variação da
ordem em que os parafusos foram fixados. Os quatro métodos foram: a) fundição de
uma peça; b) método de secção e solda (onde uma estrutura fundida em uma peça é
seccionada em partes correspondente a cada pilar, que são reposicionadas e
soldadas); c) método de solda (onde a estrutura é encerada para cada pilar, cada
parte é fundida, e todas são unidas por solda); d) o sistema de "adaptação passiva"
IMZ, método que visa compensar a contração e deformação produzida pela fundição
ao confeccionar uma prótese parafusada. Os parafusos sofreram um torque de
14,5Ncm, o estresse produzido em cada seqüência é medido após o último parafuso
ser apertado, e na comparação das quatro estruturas a seqüência de parafusamento
foi a mais utilizada clinicamente, esta que produziu as menores tensões nesta
avaliação, fi xando primeiramente o parafuso central e posteriormente os laterais, com
esta seqüência, as tensões geradas foram menores com o método de solda que com
as estruturas seccionadas e posteriormente soldadas. 0 método de adaptação
passiva não apresentou diferenças de tensões quanto a ordem de apertamento, e a
estrutura fabricada pelo método de solda foi a mais afetada nas seis medidas. Foram
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observadas diferenças quanto ao método de fabricação nas diferentes áreas, onde a
realizada com o método de adaptação passiva apresentou o menor estresse, seguido
do método de solda, de uma peça fundida, e de uma peça fundida seccionada, as
diferenças também foram atribuídas ao grau de adaptação entre a superfície interna
da prótese e pilar ao implante e aos processos laboratoriais de cada método e suas
distorções inerentes. Observaram que a análise visual do ajuste não

é tão

importante, e sim o estresse causado pela estrutura, pois muitas vezes a estrutura
aparenta uma adaptação satisfatória, mas pode estar produzindo um nível de tensão
não satisfatório. Sugeriram que próteses que apresentam discrepâncias visíveis ou
movimentos sobre os pilares não devem ser instaladas.

2.3.3 Influência do material da prótese

Davis; Rimrott; Zarb (1988) realizaram um estudo para definir uma base
cientifica para a seleção do material dos dentes arti fi ciais utilizados nas próteses
implanto-suportadas, pois se aceita que a resina acrílica pode reduzir a concentração
de estresse sobre a interface implante-osso, enquanto a porcelana pode aumentar.
Foi avaliado o efeito destes materiais no funcionamento mecânico da estrutura
protética. Devido à intima relação dos implantes com o tecido ósseo, as cargas
sofridas pela prótese são transmitidas para ele, e em certas situações o tecido ósseo
pode sofrer uma sobrecarga, podendo levar a microfraturas, por isso afirmaram que
deve-se utilizar um material que absorva estes choques, como a resina acrílica.
Avaliaram o efeito da adição de resina acrilica termopolimerizável ou porcelana no
comportamento da estrutura. Foram avaliadas tres situações: a) apenas a estrutura;
b) estrutura mais resina acrílica; c) estrutura mais porcelana. A porcelana terá um
efeito de maior dureza sobre a estrutura de prata-paládio. Sobre cargas estáticas, a
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adição de porcelana em comparação com a resina acrilica resultará em: menor
deslocamento do brag() de cantilever, menor estresse será distribuído sobre a
estrutura e implantes e uma maior parte será suportada pela sobrestrutura, assim,
nesta situação, a porcelana é mais benéfica, reduzindo as tensões que são
transmitidas A estrutura e implantes. A resina acrílica absorve mais impacto que a
porcelana, transferindo uma menor carga A estrutura e implantes, também apresenta
um maior deslocamento que a porcelana na área de impacto, entretanto ela não
transfere tanta energia para a estrutura e os efeitos sobre a estrutura são mais
localizados. Após a realização de testes, foi observado que sobre condições de
impacto, o uso de resina acrílica reduz o estresse transmitido A estrutura e implantes.
Outra vantagem da resina é a relativa facilidade com que ela pode ser adicionada A
estrutura e ajustada quando necessário, entretanto, se o paciente é um brux6mano,
a porcelana terá mais benefícios em relação 6 distribuição de cargas, reduzindo sua
incidência sobre a estrutura e cilindros. Quando a resina acrílica forma a
sobrestrutura oclusal, ela tem a vantagem de reduzir o estresse sobre condições de
impacto, que ocorre clinicamente quando um objeto duro é encontrado durante a
mastigação, já a porcelana é superior sobre condições de cargas estáticas, força
produzida clinicamente quando os dentes estão cerrados.

Trabalho semelhante foi feito por Stegaroiu et al. (1998) que realizaram um
estudo tridimensional para avaliar a distribuição de cargas sobre o osso, implante e
pilar quando ligas áuricas, porcelana, ou resina (acrílica ou composta) foram
utilizadas em uma prótese de três elementos, suportada por dois implantes. As
razões mais freqüentes de falhas dos implantes estão relacionadas A higiene ou a
fatores mecânicos, e quando existe perda óssea ao redor dos implantes na ausência
de placa, temos associada condições de cargas desfavoráveis. Uma carga minima 6
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necessária para o remodelamento ósseo, enquanto que se ultrapassar os limites de
tolerância óssea pode induzir uma reabsorção óssea ou falhas mecânicas. A fi rmaram
que em condições de cargas, próteses com superfícies oclusais de resina acrílica
protegem a conecção entre implante e osso, absorvendo os impactos, mas existem
as desvantagens deste material, assim como da resina composta, como fratura,
desgaste, defeitos estéticos, perda ou fratura do parafuso oclusal e fratura do
implante ou parafuso do pilar. Já a porcelana apresenta uma melhor estética, e sem

diferenças significativas na perda de osso marginal, além de restaurações metaloceramicas possuírem alta resistência a fratura. Neste estudo as cargas foram
aplicadas axialmente e em uma direção vestíbulo -lingual no centro do p6ntico. Foram
encontradas diferenças muito pequenas na distribuição de cargas sobre o osso com
os quatro materiais, onde o material não influenciou o estresse sobre o osso, mas
sobre o parafuso retentor. Foi observado que as tensões sobre o osso foram
significativamente influenciadas pela direção da carga, mas não pelo material
utilizado, variando a localização das areas de tensões ao redor do implante sobre
cargas axiais ou vestíbulo-linguais. 0 maior aumento do estresse com as resinas foi
encontrado na unidade implante-pilar sobre cargas axiais, e a função protetora da
resina para a interface implante-osso não pôde ser demonstrada sobre as condições
desta análise. Na ausência de uma estrutura metálica, o uso de resina acrílica ou
composta ao invés de ouro ou porcelana não diminui os valores das tensões sobre o
osso, ao contrario, um pequeno aumento foi encontrado sobre o osso cortical sobre
cargas axiais, e como as falhas relatadas por problemas de carga ocorrem nos
primeiros estágios, sugeriram que próteses provisórias de resina acrílica sejam
instaladas durante este período para avaliar a interface implante-osso, além de
avaliar outros fatores como estética e higiene, mas sem esperar que este tipo de

prótese vai diminuir o estresse sobre o osso ao redor dos implantes. Também
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encontraram estresses similares no osso e na unidade implante-pilar nas próteses de
ouro e porcelana. Considerando a predominância de cargas axiais no ambiente
bucal, o uso de resina acrílica ou composta em substituição à porcelana ou ouro
podem aumentar o estresse no implante e pilar, na ausência de uma estrutura
metálica.

2.3.4 Influência da variação do número de pilares suporte

Como o desenho das sobrestruturas protéticas suportadas por implantes ainda
não possui uma base cientifica Davis; Zarb; Chao (1988) realizaram um estudo para
avaliar um dos aspectos envolvidos na transmissão de cargas da estrutura para os
implantes e tecido ósseo variando o número de pilares. Uma prótese total implantosuportada na mandíbula consiste de aproximadamente cinco implantes para suportar
a estrutura, pois geralmente é difícil posicionar seis implantes entre os forames
mentonianos, assim, muitas vezes o número de implantes é reduzido para cinco ou
até quatro, sem nenhum prejuízo aparente quanto ao sucesso a longo prazo desta
restauração, mas com uma mudança no número de implantes pode-se esperar que
altere a distribuição de tensões sobre a estrutura. Foi analisado o deslocamento e
distribuição de estresse na estrutura sobre cargas quando o número de implantes em
função foram alterados para cinco, quatro, três ou dois. Quanto à deflexão da
estrutura, a maior variação ocorreu na mudança de três para dois pilares funcionais,
e quanto à distribuição de estresse na estrutura foi similar quando existiam cinco ou
quatro pilares funcionais. As alterações mais dramáticas ocorreram quando apenas
dois pilares estavam em uso, assim ficou claro que o número de pilares possui um
efeito significativo sobre a distribuição das cargas. A grande variação ocorrida
quando apenas dois pilares estavam em função sugere que o ajuste e a rigidez do
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parafuso possui efeito marcante na deflexão e conseqüente níveis de estresse na
estrutura. Também foi observado que o parafuso e o ponto mais fraco do sistema, e
de cinco para quatro pilares funcionais, produziram as menores alterações na
distribuição de cargas e deflexão da estrutura, e ambos podem ser consideradas
situações clinicamente aceitáveis e de sucesso. A distribuição total de tensões sobre
o complexo depende de cargas funcionais ou parafuncionais, de um ajuste preciso
da prótese, da extensão do cantilever, das propriedades mecânicas dos materiais
utilizados e do osso que o circunda. A situação ideal é atingida utilizando cinco ou
quatro parafusos.

Ranged; Jemt; JOrneus (1989) citaram algumas regras quanto ao desenho da
prótese e posição dos cilindros, assim como sua distribuição que deve estar de
acordo com a curvatura da linha oclusal, e deve-se atingir uma correta adaptação
entre a prótese e o pilar, permitindo que o parafuso de ouro seja corretamente
apertado. Existe uma carga critica que corresponde â força oclusal maxima, que
possui grandes variações, onde é difícil estimar os limites das cargas aceitáveis
sobre os implantes, entretanto, comparando à força de tensão final do parafuso de
ouro, de acordo com testes laboratoriais é de aproximadamente 600N com uma força
oclusal máxima de 300N na região de molar, e na região de incisivos os valores
máximos são de aproximadamente 150N, para um adequado limite de segurança,
assim, na região de molares a carga aceitável mecanicamente é 2x menor que o
limite e na região de incisivos é de 4x.
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2.3.5 Influência da geometria e largura da mesa oclusal

Boggan et al. (1999) avaliaram laboratorialmente um problema cada vez mais
comum que é a fratura de componentes e perda dos parafusos, e observaram
aspectos relacionados ao desenho, como o diâmetro da plataforma e a forma
hexagonal na resistência mecânica e qualidade do ajuste da interface implante-pilar.
Em testes compressivos com angulação estáticos e cíclicos, os implantes de 5mm de
diâmetro foram mais resistentes tanto nas condições de fadiga como estáticas se
comparados com os de 4mm, e ressaltaram a importância da largura e diâmetro dos
implantes para reduzir a chance de fratura de seus componentes com base nos
resultados encontrados, sugeriram que quando possível, implantes de amplo
diâmetro devem ser utilizados para reduzir a probabilidade de fratura dos
componentes a longo prazo.

2.3.6 Comparação entre pilares angulados e convencionais

Bruggenkate et al. (1992) avaliaram as indicações para os implantes
angulados, que são uma alternativa na maioria dos casos relacionados a limitações
anatômicas como altura e largura da crista óssea residual, posição do nervo
mandibular, forma da mandíbula e relação maxilo-mandibular, que além de influenciar
o posicionamento dos implantes, tornando-os angulados e não paralelos, também
pode modificar o desenho e a confecção da estrutura. Este estudo descreve o
sistema de implantes I.T.1 Bonefit (Institut Straumann AG, Waldenburg, Switzerland)
que inclui implantes angulados, permitindo uma divergência de 20 0 ou 23° , incluindo
15 0 da angulaçâo do implante e 5° ou 8° de angulação do pilar. Citaram que por
razões biomecânicas a utilização de implantes inclinados é preferível à inclinação de
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implantes retos. Forças fora do eixo axial criadas por estes implantes podem ser
eliminadas se implantes angulados são posicionados em uma direção oposta de
cada um e conectados com uma prótese fixa, e não relataram nenhum prejuízo ao
tecido ósseo.

Gelb e Lazzara (1993) avaliaram as vantagens e desvantagens na utilização
de pilares pré-angulados principalmente quanto ao perfil de emergência, estética e
características funcionais em casos selecionados. Devem ser evitados, mas
situações de limitações anatômicas quanto à posição dos implantes, qualidade ou
dimensões do tecido ósseo, podem fazer com que os implantes sejam posicionados
em uma inclinação axial que não é a ideal, indicando estes pilares. Com o
acompanhamento de pilares com angulação de 25 ° e 30 0 por 3 anos, observaram
que cargas não axiais não causaram alterações adversas no tecido ósseo em
implantes por 7 anos em função.

Celletti et al. (1995) avaliaram histologicamente 19 implantes em primatas
com o posicionamento de pilares nas angulações de 15 ° , 25 ° e 35° , além de
implantes corretamente posicionados que foram utilizados como controle, onde após
1 ano em função os implantes apresentaram com oleta osseointegração, sem efeitos
adversos no osso subjacente nos dois grupos. As profundidades de bolsa variaram
de 2,2 a 2,6mm. Também alertaram para a diferença entre as forças axiais que são
mais benéficas que as anguladas. Não foram observados problemas na utilização de
pilares angulados. Existiam algumas limitações como sua pequena duração e,
afirmaram que implantes posicionados em angulações desfavoráveis podem receber
pilares pré-angulados com segurança sem comprometer a estética e função, mas
como desvantagem principal tem-se o aumento do risco de falhas mecânicas dos
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componentes que retém a estrutura como resultado de uma alavanca, mas sem
afetar a osseointegração.

Conforme Eger; Gunsolley; Feldman (200(J) existem situações clinicas onde
Por características anatômicas torna-se necessária a colocação cirúrgica dos
implantes em um ângulo que não seria o ideal para as restaurações protéticas, como
largura, altura e angulo da crista óssea remanescente, forma do arco , relações
maxilomandibulares, posição do canal mandibular ou proximidades dos seios
paranasais ou ainda uma falta de planejamento. Por estes motivos a utilização de
pilares angulados é necessária

para um correto posicionamento da prótese:

realizaram um trabalho para avaliar este tipo de pilar comparando implantes
restaurados com pilares angulados e com pilares convencionais no mesmo grupo de
pacientes. Foram avaliados 81 implantes, sendo 56 restaurados com implantes
angulados em 24 pacientes por 36 meses, dando ênfase a parâmetros periodontais,
incluindo profundidade de sondagem, nível gang vai, indice gengival e mobilidade.
Não foram encontradas diferenças significativas em nenhum destes parâmetros entre
estes dois tipos de pilares, sugerindo que os pilares angulados podem ser
considerados uma solução restauradora apropriada quando os implantes não estão
localizados na posição axial ideal, e sugeriram que não existem evidencias clinicas
de desvantagens fisiológicas no uso de pilares angulados, e deve-se aproveitar as
vantagens deste tipo de pilares, compensando problemas de angulação inadequada
dos implantes.

2.4 Procedimentos para a produção de uma estrutura metálica

Hinman et al. (1985) descreveram vários aspectos clínicos e laboratoriais
visando uma maior precisão das fundições para próteses parciais fixas, com maior
ênfase para os aspectos relacionados à inclusão do padrão de cbra no revestimento.
Também realizaram um teste laboratorial avaliando diversas técnicas de fundição,
ressaltando a importância do controle da expansão do revestimento na variação do
volume da pega. Com o aumento da utilização de ligas não nobres, que não são
facilmente soldáveis como as ligas à base de ouro são necessárias técnicas para
atingir a precisão em apenas uma pega para vários elementos, o que é difícil pelas
altas temperaturas a que elas são submetidas, que gera uma alta contração térmica.
Compararam a utilização de um sprue plástico comercial e um sistema totalmente de
cbra, e concluíram que um sistema de sprue totamente de cbra produz uma menor
distorção do padrão que utilizando barras plásticas, mas mesmo assim a distorção
não foi eliminada. Salientaram o número de variáveis que podem alterar o resultado
final da fundição, como a composição e geometria do padrão, sprue, forro e o anel,
que podem influenciar a natureza e grau tanto da expansão de presa quanto térmica
do molde e finalmente o ajuste da fundição. Outro fator é que as fundições que foram
deixadas na bancada expandiram menos que quando foi utilizada a técnica
higroscópica.

GoII (1991) analisou a série de detalhes envolvidos na produção de estruturas
metálicas fundidas para uma arcada completa que se adapte passivamente em
múltiplos implantes; citou que pode não ser possível atingir este objetivo todas as
vezes, descrevendo possíveis erros e recomendando como realizar passos clínicos,
também analisa a questão de fundir uma pega inteira ou em múltiplas secções a
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serem soldadas. Têm-se um consenso que a fundição de múltiplas unidades é
tecnicamente sensível e que alguma distorção é inevitável, e se uma fundição
aumenta em comprimento também aumenta a imprecisão, outro experimento
realizado envolveu a padronização dos procedimentos de moldagem para avaliar
outros parâmetros; observou que as fundições com níquel-cromo são
significativamente menores, enquanto que as fundições com metais preciosos são
mais volumosas que o padrão. Outro fator laboratorial importante é o controle da
expansão e contração do metal e do revestimento, pois a contração da massa do
metal no resfriamento é grande e força o revestimento a contrair, esta mudança
ocorre em todas direções, e se optarmos por fundir uma estrutura em apenas uma
peça, a contração da estrutura metálica deste tamanho pode causar fratura ou
distorção do revestimento, o que é uma desvantagem em se confeccionar uma
estrutura em apenas uma peça, e que o revestimento deve ser adequado. Quanto
aos procedimentos de fundição há muita discussão quanto ao mais adequado, onde
cita vantagens em fundir a estrutura em secções e posteriormente soldar, ou fundir
em uma pega e soldar se a estrutura não se assentar passivamente. Na fundição de
apenas uma peça as propriedades de resistência e dureza do metal são mantidas,
enquanto que se duas ou três pegas são soldadas as propriedades são alteradas e
esta estrutura não poderá sofrer tratamento term co, além da vantagem que menor
tempo laboratorial é necessário em apenas uma peça, mas se a estrutura não se
ajusta adequadamente ela deve ser seccionada e as partes unidas com resina
acrílica e uma nova soldagem é produzida fixando os novos análogos metálicos e
vertidos a nova posição.
Apresentou recomendações para aumentar a precisão na fundição de estruturas
para uma arcada completa:
a) utilizar componentes usinados que possuem adaptação mais previsível;
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b) checar o ajuste dos cilindros de ouro e componentes de transferencia na
primeira consulta, confirmando que todos os componentes se
adaptam perfeitamente;
c) cobrir os pilares com capas protetoras para prevenir o acumulo de resíduos
em sua superfície;
d) checar duplamente a precisão do modelo mestre com a utilização de resina
acrílica fixada à prótese antes da fundição da estrutura;
e) utilizar componentes novos nas fases laboratoriais;
f)

limpar a superfície de ajuste de cada cilindro de ouro com solvente de cera
antes do revestimento;

g) fundir a estrutura metálica em uma pega se possível;
h) cobrir os cilindros com um protetor ou duplicar os análogos para proteger a
superfície durante o polimento da estrutura;
)

para fundições de próteses extensas utilizar cilindros de ouro de 4mm, pois a
estrutura terá um maior volume e rigidez.

Cada passo na fabricação de uma estrutura metálica fundida para implantes em
apenas uma pega é de importância critica para obtenção de um ajuste preciso.

Jemt e Linden (1992) avaliaram um desenho modificado para a produção de
estruturas para pacientes edêntulos utilizando técnicas laboratoriais alternativas onde
componentes de titânio pré-fabricados são soldados entre si para formar uma
estrutura (Fig. 5). Os pacientes foram acompanhados por 1 ano e foi observado que
é uma técnica promissora. Estas próteses são consideradas levemente mais
volumosas que as próteses confeccionadas sobre estruturas fundidas, mas
apresentam um melhor ajuste aos implantes clinicamente, havendo uma significante
diminuição na freqüência na perda de parafusos de ouro após sua instalação.
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Estruturas fundidas em ligas preciosas ou semipreciosas têm sido utilizadas para as
restaurações, tanto para fundições confeccionadas convencionalmente, quanto para
barras fundidas, entretanto, deve-se considerar a utilização de estruturas
seccionadas pré-fabricadas para facilitar a fabricação das próteses. Os componentes
de titânio padronizados foram introduzidos para facilitar os procedimentos
laboratoriais. Foram avaliadas duas técnicas de confecção da estrutura, na primeira
os cilindros de titânio separados foram conectados aos componentes da barra a
então soldados utilizando solda a laser em uma união com orientação vertical, e na
outra, os componentes de titánio foram unidos a réplicas individuais dos pilares, onde
todos os componentes foram ajustados no mesmo nível horizontal, e uma barra
curva de titânio foi soldada aos componentes com uma orientação horizontal.
Nenhuma diferença estatística significante

foi encontrada entre as próteses

confeccionadas pelos dois métodos, mas o segundo desenho apresentou um menor
risco a fraturas. Estas técnicas facilitam o procedimento laboratorial, são clinicamente
aceitáveis e apresentam um bom ajuste aos implantes exibindo um padrão de
complicações pós-instalação similar As próteses fundidas convencionais

Pinheiro (1996) realizou um estudo onde comparou as adaptações marginais de
infra-estruturas utilizando diferentes materiais. Estas estruturas eram assentadas
sobre pilar "Cera One" e medida a discrepância marginal, a partir de um projetor
óptico. Os resultados mostraram um melhor ajuste marginal das infra-estruturas préfabricadas de ouro (x= 9,55pm) e cerâmica (x= 11,77pm) e suas respectivas
sobrefundições (x= 13,33pm; x= 14,88pm) quando comparadas As infra-estruturas
fundidas a partir das cápsulas poliacrilicas. Dentre as fundidas, os melhores
resultados foram para as infra-estruturas de titânio (x= 22,24pm), seguidas das de
ouro cerâmico (x= 29,55pm), ouro tipo IV (x= 32,67pm), prata-paládio (x= 34,00pm)
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e, por último, de níquel-cromo (x= 53,78pm), sendo desaconselhével a utilização
clinica deste último.

Figura 5 - Estrutura de titânio.
Fonte - Jemt e Linden (1992)

Existem duas técnicas mais difundidas para a fabricação de estruturas para
uma arcada completa implanto-suportadas, a técnica convencional de de r a perdida
que é considerada imprecisa se julgada pelos requisitos de um ajuste passivo,

e

outra que envolve secções de uma estrutura de resina acrílica que posteriormente

serão soldadas a laser. que apresentam uma adaptação superior é primeira, de
acordo com Riedy; Lang; Lang (1997).
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Para Helldén

e Dérand (1998) distorções da estrutura durante os

procedimentos de fundição têm sido citados como a maior causa de desajustes tanto
para implantes como para restaurações convencionais. Distorções no processo de
fundição são difíceis de prever, pois existem vários fatores que influenciam neste
procedimento como a contração linear do metal ou da liga utilizada, espessura da
pega comparada ao padrão, por este motivo, muitas técnicas de solda têm sido
descritas para corrigir distorções que envolvem a fundição em unidades separadas
ou secção vertical da fundição, seguido pela união das secções no modelo de
trabalho ou em boca. Outra alternativa para evitar distorções na fundição do titânio é
o método "Procera" apresentado pela Nobel Biocare (Gbteborg, Swewden).
Componentes maquinados de titânio puro são unidos a estrutura dos implantes
utilizando a técnica de solda a laser, acredita-se que este método apresente uma
união mais forte, sem distorções e com uma adaptação passiva, mas este
procedimento apresenta algumas dificuldades técnicas, e estes autores apresentam
como uma técnica alternativa o método de precisão Cresco Ti.

As técnicas convencionais de cêra perdida na obtenção de uma estrutura
fundida para implantes foram consideradas imprecisas e incorretas quando julgadas
pelos requisitos de um ajuste passivo. Isto pode ser atribuído à distorção que ocorre
durante a fase de resfriamento no procedimento de fundição, mas também pode ser
resultado de um preparo inadequado do técnico do laboratório, segundo Helldén et
al. (1999).

Golden et al. (2000) descreveram um procedimento para fabricar uma
sobrestrutura em duas partes para uma prótese total inferior fixa removível implantosuportada, visando a correção de angulações indesejáveis dos implantes e a

retenção da segunda sobrestrutura é atingida com o posicionamento de dois
parafusos estéticos e um pilar antirotacional. Neste método a prótese é encerada
sobre o modelo mestre com os dentes corretamente posicionados sem levar em
consideração a posição antecipada dos implantes. A estrutura é confeccionada em
resina acrílica que é posteriormente seccionada entre os cilindros de ouro que são
reposicionadas no modelo de trabalho devido à contração volumétrica da resina que
ocorre entre as porções. Após 24h, reavalia-se a adaptação no modelo de trabalho
para depois avaliar intra-oralmente.

Hebei; Galindo; Gajjar (2000) descreveram a técnica de confecção clinica e
laboratorial de uma sobredentadura implanto-suportada retida em uma barra, e
destacaram alguns aspectos relacionados à adaptação dos implantes aos pilares
quanto à posição, onde nesta técnica não é necessária a secção e solda da barra
para melhorar a adaptação, o que diminui o número de consultas. Utilizaram uma
técnica de eletro-corrosão para incorporar os pilares na barra e melhorar a adaptação
da prótese à mesma. Nesta técnica a sobredentadura é processada diretamente
sobre a barra, o que promove uma intima relação entre a barra e a prótese, além de
uma resistência a forças rotacionais e laterais, e para evitar os procedimentos de
secção e solda é levado em consideração o registro da posição dos implantes e sua
posição no modelo de trabalho. Após a fundição da estrutura, se a mesma não se
adaptar ao modelo, deve ser seccionada e soldada sobre ele antes de ser levada na
boca, sem a necessidade da presença do paciente. Outra sugestão para evitar a
secção e solda é a utilização de um jig para veri fi car a precisão do modelo-mestre
antes da fabricação da estrutura. Neste trabalho também é avaliado o comprimento
ideal de cantilever, onde os autores adotaram o valor de 15mm como aceitável com
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quatro a seis implantes posicionados anteriores ao forame mental. Com esta técnica
são necessárias seis consultas para a confecção da prótese.

Sahin e Cehreli (2001) afirmaram que cada passo na fabricação de uma
estrutura fundida influencia no ajuste final, uma discrepância minima (de 22 a 100pm)
sempre vai existir entre os componentes de moldagem e o pilar protético ou sua
réplica, assim como o material de moldagem e a técnica utilizada também terão muita
influência no resultado final. Alterações dimensionais relatadas no uso de
componentes quadrados para moldagem são relatvamente menores que os cônicos,
e aconselharam que sua união seja realizada com uma resina dimensionalmente
estável, depois temos a expansão do gesso que é inevitável. A distorção final com o
padrão em cêra sera maior que em resina, e o volume da estrutura deve apresentar
uma resistência adequada, mas se muito volumosa, maior sera a contração de
polimerização, também deve ser avaliada a expansão do revestimento. A dificuldade
no controle destes fatores torna impossível a realização de próteses com uma
adaptação perfeita. Em geral, temos uma diminuição de cargas sobre o osso ao
redor dos implantes quando as estruturas são seccionadas e soldadas, ou é utilizada
solda a laser.

2.5 Conceito de soldagem

Souza et al. (2000) definiram a soldagem como o processo de união de
materiais usado para obter a coalescência localizada de metais

e não-metais,

produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, corn ou sem a adição de
metal. Tem sido um artificio muito utilizado na Odontologia na solução de problemas
de adaptação. Esta técnica apresenta a vantagem de trabalhar com segmentos da
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prótese, que permitem além de uma melhor adaptação, a distribuição uniforme de
forças, minimizando traumas ou falhas na prótese. 0 processo de escolha na
soldagem de uma prótese deve gerar uma quantidade de energia capaz de unir dois
metais, similares ou não, sem causar distorção na peça, propiciar o controle da
metalurgia de soldagem, para que a solda alcance as propriedades desejadas, como
qualidade da junta e considerar a viabilidade econômica e técnica do equipamento. 0
calor fornecido durante a soldagem afeta a micsoestrutura do material, pois no
processo de soldagem o metal é exposto a uma variação de temperatura que implica
a fusão deste â região de solda, e quando a fonte de calor é removida, inicia-se o
processo de solidificação do material, ou seja, sua passagem do estado liquido para

o sólido, quando ocorrem mudanças na sua estrutura metalúrgica, momento em que
a velocidade de resfriamento é um fator importante, e a energia fornecida essencial â
soldagem pode ser também um problema

pela

sua influência direta nas

transformações metalúrgicas e nos fenômenos mecânicos como a contração e
dilatação, efeitos que são mais pronunciados no processo de brasagem com
maçarico, no qual se aquece toda a peça.

2.5.1 Soldagem por brasagem

A soldagem por brasagem foi definida por Souza et al. (2000) como um
processo no qual a união é executada por meio de uma liga metálica de ponto de

fusão mais baixo do que o do metal-base, que não se funde durante a soldagem,
sendo a junta preenchida por efeito capilar, este processo pode ser dividido em dois
tipos conforme o metal de adição: brasagem e solda branca, onde a diferença é sua
temperatura de fusão, onde na brasagem é acima de 450 0 e a solda branca ou
convencional é abaixo desta temperatura, e ambos abaixo do ponto de fusão do

48
metal-base, e para que o efeito capilar seja efetivo é necessário que o metal de

adição tenha uma boa fluidez e que o espaço existente na junta seja entre 0,025 e
0,25mm. Este tipo de soldagem é o mais utilizado na Odontologia principalmente por
apresentar um menor custo de equipamento e facilidade de utilização, e os métodos
mais utilizados em ordem decrescente de maior aplicação são: maçarico, forno
elétrico e, mais recentemente, o infravermelho. Na brasagem, o feixe de calor
utilizado aquece toda a pega, ocasionando mudanças estruturais que acarretam

distorções e desadaptação do aparelho protético, e o grande interesse na utilização
da soldagem a laser na Odontologia surgiu com o advento das próteses sobre
implantes que necessitam de um assentamento passivo, e a solda a laser emprega
como fonte de calor um feixe de luz concentraco de alta energia que não causa

distorção na peça protética.

2.5.2 Conceito de solda a laser

Segundo Souza et al. (2000) a solda a laser foi desenvolvida no inicio dos
anos 80, e os tipos de laser mais empregados para soldagem são os gerados por
uma mistura gasosa contendo CO2 e os gerados por Yttrium Aluminum Garnet (YAG)
no estado sólido. 0 processo de soldagem a laser, por produzir um feixe de luz
coerente, monocromático e concentrado, de alta energia (de lkVV a 25kVV), pode ser
empregado na soldagem de uma larga variedade de metais, bem como de materiais
diferentes. Como vantagens, o calor fornecido é próximo do mínimo para fundir o
metal, reduzindo a "zona afetada pelo calor" (ZAC), e minimizando distorções da
pega, permite a transmissão do feixe a longas distâncias, não é influenciado por
campos magnéticos, é efetivo na soldagem em lugares de difícil acesso, possibilita a
soldagem direta no modelo sem inclusão em revestimento e pode ser aplicada em
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estruturas recobertas com porcelana ou resina. Como desvantagens tem-se a
necessidade de uma atmosfera inerte de argbnio, limitação da espessura de
soldagem de aproximadamente 24mm, apresenta problemas para soldagem de
materiais com alta reflexão ao feixe e alta condutividade térmica, fragilização e
formação de porosidades no cordão de solda devido a rápida solidificação

e

necessita de proteção do operador contra os efeitos do feixe de laser. Neste tipo de
solda, o feixe produz grande intensidade de calor em alguns milissegundos, capaz de
fundir o metal-base antes que o calor possa difundir-se para a região adjacente a
solda, que permanece a temperatura ambiente, causando também um resfriamento
muito rápido, assim a soldagem a laser fornece uma quantidade de energia de
soldagem menor e, conseqüentemente, uma velocidade de resfriamento maior em
comparação com o processo de brasagem.

2.5.3 Aplicações da solda a laser

Gordon e Smith (1970) estudaram a aplicação do laser na Odontologia, mas
ainda não associada aos implantes, podendo ser aplicado na inibição de caries, para
melhorar a saúde pulpar e preparo de cavidades, e neste estudo associaram o laser
na solução do problema mais critico encontrado na construção de uma prótese fi xa
metalo- cerâmica convencional

que é a deformação que ocorre durante os

procedimentos de soldagem, inclusão da peça no revestimento, e contrações no
resfriamento. Citaram como vantagens da solda a laser a precisão e o menor tempo
necessário. Não são necessárias transferências, pois a soldagem

é realizada

diretamente no modelo de trabalho, sem distorções quando posicionado nos troquéis.
Como preparos para a solda a laser, o metal de cada lado da união deve possuir
uma contato liso para obtermos uma melhor união, esta solda penetra de 0,5 a 1mm,

dependendo da energia utilizada e do tipo de metal, e o tempo consumido para a
solda é de aproximadamente 4min, o que contrasta com a soldagem convencional de
aproximadamente 2h.

Sjógren; Andersson; Bergman (1988) avaliaram as características mecânicas
da solda a laser de ligas de titânio com diversas variações comparando com a
técnica de brasagem com uma liga de ouro. Em geral, a parte metálica de uma
estrutura fundida sobre implantes é confeccionada com uma liga de ouro ou de pratapaládio, esta deve ser resistente â corrosão, possuir uma adaptação precisa

e

passiva aos pilares, além de possuir uma rigidez suficiente e capacidade de suportar
cargas. Recentemente uma técnica mecânica combinada com a eletro-corrosão
tornou possível a produção de próteses utilizando titânio, com a vantagem que
quando sobre implantes, tanto os cilindros como a estrutura são confeccionados com
um material biocompativel, além de ser uma liga mais homogênea se comparada ás
utilizadas na brasagem convencional. Com a utilização do titânio, cada secção é
confeccionada separadamente, e são unidas por solda a laser. Avaliaram a
resistência a tensões, resistência ao estresse, o alongamento das partes unidas na
utilização desta liga para próteses e a profundidade de penetração da solda a laser,
comparando com uma liga de ouro unidas com técnica de brasagem convencional.
Os testes apresentaram alterações significativas com a variação do diâmetro do
metal utilizado empregando o mesmo tipo de liga. Os melhores resultados
apresentados pela solda a laser também se devem por um maior controle de
qualidade das ligas de titânio.

Rubenstein (1995) avaliou a tecnologia do sistema "Procera associado a
solda a laser na fabricação de estruturas para implantes. Esta técnica apresenta a

vantagem de eliminar os processos laboratoriais convencionais de fundição utilizados
com a técnica da cera perdida, onde foram avaliados 10 pacientes durante 1 ano. Os
resultados foram positivos, sem complicações protéticas ou de tecidos moles. Todos
os 50 implantes posicionados nos 10 pacientes permanecem integrados após 1 ano
em função; citou que o sistema "Procera" oferece uma alternativa para as técnicas
convencionais de fabricação de estruturas para próteses implanto-suportadas, sendo
uma técnica mais controlada para a elaboração de uma estrutura implanto-suportada.
Esta é mais uma técnica que visa um alto grau de precisão, e a passividade na
adaptação, que até então estava limitada pelos componentes usinados, pela
transferência de informações do nível clinico e da fabricação da prótese no
laboratório, que pode ser realizada em uma peça ou em segmentos posteriormente
unidos e soldados. Em todos os casos realizados neste estudo foi aplicado o sistema
"Procera" associado a solda a laser. A diferença deste sistema na fabricação da
estrutura é que o cilindro de ouro utilizado na fabricação de uma estrutura
convencional é posicionado neste sistema com componentes de titânio, maquinados
e comercialmente puros, que são posteriormente unidos com uma solda a laser, que
apresenta a vantagem de unir várias areas simultaneamente, e a solda resultante é
considerada estável dimensionalmente e livre de distorções, o que se reflete no
ajuste da estrutura, pois elimina as variáveis associadas a técnica convencional de
cera perdida.

Um pré-requisito para soldas a laser é que o espaço entre as superfícies a
serem unidas deve ser o mais estreito e paralelo quanto possível (HÉLLDEN.
DÉRAND, 1998).

Bergendal e Palmqvist (1999) realizaram um estudo de 5 anos sobre
estruturas de titânio soldadas a laser e um grupo controle com pacientes utilizando
estruturas com ligas áuricas, e observaram que as estruturas de titânio tiveram uma
maior perda de implantes com seis de 415 representando a manutenção de 98,6% e
no grupo controle foi perdido quatro de 403, com um sucesso de 99%, a diferença

não foi importante estatisticamente. 0 grupo com estruturas de titânio apresentou um
maior número de fraturas dos dentes artificiais, mais complicações com tecidos
moles, além de um maior número de fratura das estruturas de titânio, cinco, contra
duas fraturas das estruturas de ligas áuricas também sem importância estatística. As
estruturas de titânio apresentaram fratura de um parafuso de ouro, enquanto que o
grupo controle apresentou a fratura de um pilar, também não foram observadas

diferenças nos níveis de osso marginal ao redor dos implantes entre estes dois
grupos, tanto na mandíbula quanto na maxila. Concluíram que os resultados após 5
anos das estruturas em função são promissores, visto que pode não ter sido
realizado o melhor desenho da estrutura para esta liga, além dos técnicos que
confeccionaram as estruturas não estarem familiarizados com a fabricação de

próteses fixas sobre estruturas de titânio no inicio deste estudo, que pode ter
contribuído para estas complicações. Medidas da altura e largura das estruturas de

titânio apresentaram uma maior percentagem de falhas quando os menores valores
foram 3mm ou menos em uma ou em ambas as dimensões, indicando um risco de
fraturas por fadiga no futuro.

Souza et al. (2000) investigaram as uniões soldadas empregando brasagem e
laser em uma liga odontológica de Au-Pd utilizada na confecção de próteses, onde
foram estudados os efeitos da energia de soldagem fornecida em cada processo
sobre a microestrutura e a dureza, além de suas vantagens e desvantagens Este
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estudo foi realizado com o objetivo de atingir uma distribuição uniforme de forças e
uma adaptação mais perfeita possível, de modo que seja exata e passiva. A exatidão
no projeto e fabricação da estrutura metálica e uma oclusão adequada determinam a
biofuncionalidade da prótese, pois contribuem para a redução de esforços na
prótese, no implante e na interface osso/implante, requisitos para o sucesso do

tratamento, O cordão de solda consiste da parte fundida do metal da pega, que é
denominado metal-base, ou da soma deste com o metal adicionado para preencher a
junta, e a região adjacente a solda tem suas propriedades alteradas pelo calor
proveniente do processo de soldagem, esta região é denominada ZAC. Avaliaram as
propriedades metalúrgicas de uniões soldadas de uma liga metálica odontológica de
Au-Pd utilizada em próteses fixas, empregando os dois processos. Os corpos de
prova consistiam de chapas com dimensões de 10mm de comprimento, 4mm de
largura e 1,5mm de espessura, e foram soldadas em juntas do tipo topo. Na união a
laser foram feitos de 35 a 40 pontos de solda em cada lado da secção longitudinal
da união e a potência de soldagem empregada foi suficiente para que o feixe
penetrasse em cerca de 60% do sentido transversal da união. Na interface metalbase/cordão de solda a laser, obteve-se uma microestrutura dendritica refi nada e

uma zona de transição bem definida, com uma morfologia de crescimento do tipo
celular-dendritica (de menor dureza que o metal-base), já na brasagem, obteve-se

uma microestrutura granular com a presença de precipitados e porosidades por toda
a região do cordão de solda, pois como apresenta uma menor velocidade de
resfriamento do cordão de solda que a soldagem a laser, a brasagem tende a
produzir uma microestrutura mais grossa, no caso, granular (de maior dureza que o
metal-base). Quanto a dureza, na soldagem a laser, ela foi estatisticamente idêntica
na ZAC e no metal-base e menor na solda, na brasagem a dureza foi um pouco
maior no cordão de solda que no metal-base. Também foi observado que a ZAC

formada durante o processo de soldagem a laser é na ordem de 0,5mm, devido a
menor energia transferida do feixe de laser ao metal-base, enquanto que na

brasagem pelo aquecimento de uma grande região da pega a ser soldada, a ZAC no
metal-base é muito maior, podendo ocasionar distorções na pega, por isso para

obtenções de pegas com um ajuste passivo, o processo de soldagem a laser não
deverá causar distorções durante a soldagem, sendo adequado neste tipo de
aplicação a substituição da brasagem.

2.6 Ajuste da estrutura metálica aos implantes

Knudson; Williams; Kemple (1989) descreveram uma técnica simpli ficada com
a fabricação de um jig de verificação que une os componentes na mesma relação
espacial, onde eles podem ser esplintados no modelo de trabalho e retornar a
cavidade bucal para confirmar sua precisão. Se com o jig não for obtida uma boa

adaptação dos pilares na cavidade bucal, uma nova moldagem é necessária, esta
técnica elimina a chance da fabricação de uma estrutura em um modelo impreciso.

Tan et al. (1993) estudaram as distorções tridimensionais de estruturas para
implantes avaliando seu desenho em forma de "U" e uma em forma de ''L", onde foi
utilizada a fundição em apenas uma pega utilizando uma liga de prata-paládio.
Também consideraram a adaptação passiva essencial para o sucesso a longo prazo
da prótese, evitando fraturas do parafuso de curo, falhas no parafuso do pilar,
fraturas do cilindro de ouro, da estrutura, dos implantes

e até perda da

osseointegração entre osso e implantes. Um fator importante a ser levado em
consideração é que o grau de imprecisão de uma prótese convencional de múltiplos
elementos não é tão evidente pela mobilidade (viscoelasticidade) do ligamento
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periodontal, que pode acomodar esta distorção. ,16 as próteses implanto-suportadas,
sem o ligamento periodontal não possuem este movimento adaptativo de um dente
natural como pilar, embora sugira-se que titânio e osso possuam alguma elasticidade
combinada, que possa ser equivalente a 100 a 200pm. Esta mobilidade dos
implantes também pode ser atribuída a uma deformação óssea, que em uma medida
em pacientes se observou que pode variar de 17 a 66pm. 0 propósito deste estudo
foi comparar a posição dos cilindros de ouro no modelo de trabalho antes da

fabricação

do

padrão e com os dois desenhos da estrutura posicionados.

Compararam a avaliação humana subjetiva do grau de adaptação com a medida real
de distorções, tridimensionalmente, visto que os métodos de avaliação clinica da

adaptação das próteses são questionados. Não foram encontradas diferenças
significativas entre as duas estruturas. Na observação clinica existem vários fatores
que podem alterar o resultado, como a qualidade visual de cada um, aumento, luz,

ângulo de exame, experiência, nível de fadiga da visão, e foram utilizados dois
métodos; método de avaliação da passividade, onde a fundição é posicionada
passivamente no modelo mestre e é aplicada pressão manual nos extremos opostos
da pega e observada a presença de báscula, onde pode ser associada a avaliação
da ausência de bolhas de saliva na conecção entre prótese-pilar; o segundo método

é o teste do parafuso único com a utilização de um parafuso de ouro ou um pino guia
em cada um dos cilindros, um de cada vez, e quando um é apertado, avalia-se a

adaptação dos outros cilindros. Este teste é sensível a pequenas alterações
rotacionais, causando um levantamento no lado oposto. Uma pequena alteração
rotacional pode manifestar uma grande discrepância neste teste pelo efeito de braço
que se forma, entretanto, outros deslocamentos rotacionais podem ser mascarados,
dependendo da direção da inclinação e do comprimento do braço, associado a este
teste podemos utilizar iluminação e aumento, assim como uma sonda exploradora

para uma detecção táctil das desadaptações, além de identificadores de contatos. É

recomendado que após uma avaliação visual, os parafusos sejam apertados em uma
ordem pré-determinada em meio ou um quarto de volta, e avaliar a presença de dor
ou desconforto. Os parafusos devem chegar até sua

posição final utilizando a

mesma força, pois se isso não ocorrer, a adaptação é considerada insatisfatória, este
teste apresenta a desvantagem de não detectar distorções horizontais. A magnitude
do deslocamento da translação ou rotacional pode ser avaliada pelo pré-estresse
transmitido aos componentes

protéticos,

implante

e tecido ósseo, além da

longevidade da prótese, dos implantes e osseointegração. Mas como resultado final
deste estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os dois desenhos
das estruturas fundidas na maioria dos valores avaliados e observou-se que a

avaliação humana é muito subjetiva em detectar distorções, pois estes valores foram
muitos diferentes.

Carr; Gerard; Larsen (1996) afirmaram que o ajuste de uma prótese pode não
ser tão importante quanto se espera em relação à resposta óssea, e observaram que
além dos fatores mecânicos quanto à adaptação (que teoricamente deveria ser de

lOpm), tem-se o problema se é possível alcançar este nível de precisão. Deve existir
uma carga controlada, como um estimulo favorável sobre a interface implante/tecidos
iniciando com uma prótese adaptada passivamente propiciando um ambiente
adequado para que ocorram os eventos necessários ao remodelamento ósseo na
interface implante/osso para a manutenção da osseointegração. 0 controle das
cargas possui relação direta com um ajuste passivo, que também está relacionado
com o ajuste da estrutura sobre o pilar, suportada por um número adequado de
implantes, sofrendo uma carga externa apropriada pelos dentes opostos. Uma

adaptação passiva também significa que após a conecção da prótese aos implantes,

sua posição permanece imutável do estado pré-parafusamento. 0 ambiente
mecânico da interface funcional depende de vários fatores como. número de
implantes, posição e angulação dos implantes, desenho da prótese e fatores
relacionados à adaptação, firmeza biomecânica dos implantes ao osso

e a

magnitude, localização e direção da força oclusal.

Jemt et al. (1996) avaliaram a adaptação da interface implante/prótese,
envolvendo quatro centros nos Estados Unidos e na Suécia, onde levaram 2 anos
para desenvolver um método apropriado para esta medida. Dois sistemas se
baseavam em técnicas de contato: um utilizava laser e o outro método era a
fotogrametria. Os dois forneciam dados nas três dimensões, utilizando os três eixos
(x, y e z). Os métodos foram capazes de detectar desajustes, mas apenas um pode
ser utilizado intra-oralmente, que

é

a fotogrametria. Visaram apresentar

o

desenvolvimento dos métodos de medida e comparar dados coletados por estes
sistemas. Foram avaliados quanto â sua precisão em medidas laboratoriais, em
comparação com o ponto central e na comparação do ajuste. Foram apresentadas
diferenças no mesmo método quando comparados centros diferentes. As medidas na
fotogrametria apresentam um erro de lpm no plano do filme, em média, pela escala
de 1:5, este erro equivale a 5pm nos dados coletados. 0 método que envolveu o
laser apresentou um menor desvio do eixo "z que do "x" e "y" As diferenças
encontradas entre os métodos podem ser explicadas pela diferença nos métodos de
medida. Salientaram a questão se a precisão no ajuste é essencial ou não, e que
valores deve atingir para ser aceitável; quanto à comparação dos métodos
apresentaram muitas variações entre as medidas dentro do mesmo método, com
exceção do método de medida por contato

Mylab,

cada um apresenta

particularidades, vantagens e desvantagens, mas este trabalho alerta para o clinico
se preocupar em avaliar seus valores de adaptação.

Riedy; Lang; Lang (1997) realizaram um estudo para avaliar a precisão no
ajuste entre Lima estrutura para implantes e um modelo simulando um paciente com
cinco pilares para implantes localizados na area da sinfise mandibular, anteriores ao
forame mental, onde compararam estruturas fundidas em uma peça (Fig. 6) com
método "Procera", com uma estrutura confeccionada com elementos usinados e
soldados a laser (Fig. 7), e avaliados através de videografia a laser que combina um
digitalizador a laser e um programa de computação gráfica.

Figura 6 - Estrutura fundida em uma peça.
Fonte - Riedy, Lang, Lang (1997)

Figura 7 - Estrutura soldada a laser.
Fonte - Riedy, Lang, Lang (1997).

Encontraram diferenças signi fi cativas na precisão no ajuste, pois foi observado
que a estrutura soldada a laser apresentou o ajuste mais preciso, onde em um dos
eixos observado as estruturas apresentaram um desajuste médio de 0,018 (18pm) a
0,021 contra 0,027 a 0,035mm das fundidas, sabendo que a acuidade visual não é

melhor que 0,1mm quando um objeto é observado a 25cm, e pode-se esperar uma
sensibilidade de 0,05mm quando o objeto é observado com lupas de duas vezes de
aumento.

Segundo Kan et al. (1999) a causa de desajustes da estrutura de uma prótese
implanto-suportada é geralmente multifatorial, que pode envolver fatores como:

alinhamento dos implantes, técnicas de moldagem e materiais utilizados, processo de
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fabricação da estrutura, desenho e configuração da estrutura e experiência clinica.
Observaram que a união intra-oral das estruturas pode diminuir as cargas produzidas
no osso ao redor dos implantes, embora não existam estudos a longo prazo deste
tipo de tratamento. As distorções tendem a aumentar com

o aumento do

comprimento da prótese, e até se aceita que em próteses convencionais de múltiplas
unidades uma certa distorção é inevitável, e são citados alguns procedimentos para
minimizar estes problemas, como: utilização de diferentes técnicas de moldagem, jigs
de veri ficação, metais para fundição de baixa fusão, estrutura fundida em secções e
modelos mestres de referência. Foram comparadas várias técnicas para avaliar a
interface prótese-implante,

e concluíram que nenhuma apresenta resultados

objetivos, e sugeriram que seja utilizada uma combinação destes métodos, que
podem ser influenciados pelo número e distribuição dos implantes, rigidez da
estrutura, capacidade do parafuso em fechar os desajustes e localização marginal.
Os métodos envolvidos neste estudo foram: pressão alternada com o dedo, visão
direta e sensação tátil, radiografias, teste com um parafuso, teste de resistência dos
parafusos, utilização de instrumentos e tolerância biológica. Foi demonstrado que
desadaptações marginais acima de 500pm para estruturas com dois implantes não
foram detectadas com uma sonda exploradora quando os parafusos foram apertados
em 10Ncm, que significa que uma adaptação passiva pode estar presente pois o
aperto do parafuso fechou as fendas marginais.

Rubenstein

e

Ma

(1999)

realizaram uma investigação comparando

o

relacionamento entre os componentes dos implantes a urna estrutura fundida com
solda convencional e estruturas soldadas a laser. Não encontraram diferenças
signi fi cativas entre os cilindros de ouro e o mplante de titânio quando suas
superfícies de ajuste foram relacionadas aos pilares, assim como entre os implantes

o1
ou componentes de impressão quando ajustados aos análogos, entretanto foram
encontradas diferenças significativas na interface entre os componentes associados
com a transferência de informações da cavidade bucal para o laboratório, diferenças
que podem ocorrer tanto na moldagem, modelo de trabalho, fundição, ou soldagem
para a obtenção de uma estrutura convencional. A necessidade de uma exata

duplicação da posição dos pilares em boca para o laboratório é essencial para
produzir um relacionamento preciso na interface prótese/pilar. Alguma tolerância na
interface de relacionamento entre as superfícies dos componentes não signi fi ca um
ajuste impreciso, visto que alguma tolerância é prevista e planejada no sistema Nobel

Biocare para promover uma liberdade para micromovimentos. Afirmaram que apesar
do aumento da precisão alcançada pela tecnologia da solda a laser, uma variação na
interface de relacionamento entre os componentes pode contribuir para comprometer

o ajuste final da estrutura de titânio.

Mulcahy et al. (2000) apresentaram um metodo para avaliar o desajuste da
interface

implante/prótese,

pois todos os métodos que avaliam a

distorção

tridimensional em nível de micrômetros apresentam a dificuldade em se obter pontos
de referência consistentes entre as medidas. A maioria dos estudos utilizam um
modelo já com uma distorção relativa, onde o sistema de referência da coordenada é
integral na estrutura, limitando os valores encontrados. Neste método, o plano dos
dados e o sistema de referência das coordenadas se localizam externamente a
estrutura, tornando-as mais consistentes, e podem ser restabelecidos entre uma
medida e outra podendo ser verificado e confirmado. Quando comparamos medidas
onde um modelo com distorções relativas foi utilizado, o valor da comparação é
limitado, pois a definição do sistema de referência das coordenadas foi alterada. Para
a avaliação deste método foram realizadas duas medidas em cinco estruturas,
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utilizando como modelo-mestre uma liga de ferro/níquel com expansão controlada,
com cinco implantes posicionados. Os dados foram avaliados em cada cilindro, em
cada padrão, e posteriormente em cada fundição. Sempre avaliando o ponto central
de cada medida e levando como referência o centro do modelo-mestre que possui
forma circular. Os resultados confirmaram as vantagens do plano de dados e o
sistema de referência das coordenadas estarem posicionados externamente
estrutura, e estas podem ser monitoradas entre as medidas.

Watanabe et al. (2000) propuseram que 90% da superfície de contato entre um
pilar e sua sobrestrutura devem apresentar uma adaptação média de 30pm,
entretanto não é clinicamente detectável, e uma estrutura fundida que se apresenta
visualmente bem adaptada pode esconder distorções e deformações nas superfícies
de contato durante os procedimentos de rosqueamento.

Sahin e Cehreli (2001) citaram uma alternativa clinica para avaliar

o

assentamento da prótese, onde os parafusos são posicionados com um giro de 180 °
atingindo um torque de 10Ncm, para um completo assentamento do parafuso, e se
for necessário mais que meia volta para promover o assentamento da peça, a
estrutura está desadaptada. Uma avaliação do ajuste da estrutura nos pacientes
também inclui uma determinação subjetiva de tensões ou dor que leva ao
seccionamento da peça, embora soldas a laser, por exemplo, de componentes
protéticos seccionados não promovem necessariamente uma adaptação passiva,
mas contribuem para uma diminuição de tensões ao redor dos implantes, que pode
resultar em redução na freqüência de perdas de parafusos de ouro. Citaram uma
técnica onde uma adaptação passiva é estabelecida com a utilização de um
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dispositivo que envolve a eletro-corrosão para a fabricação da estrutura, embora este
estudo não incluiu nenhum método de avaliação do ajuste.

2.6.1 Diferenças na adaptação entre próteses implanto-suportadas cimentadas e
parafusadas

Segundo Keith et al. (1999) o rápido aumento da popularidade das próteses
implanto-suportadas cimentadas se deve a um menor custo e a utilização de menos
componentes protéticos, além da técnica ser similar em alguns pontos à prótese
convencional, eliminar o parafuso protético e seu acesso oclusal, que pode ter
influência na estética e na distribuição de cargas oclusais. Não existe o problema de
perda dos parafusos e sua manutenção, embora apresente um problema na remoção
do excesso de cimento em Areas estéticas com a margem posicionada
subgengivalmente. Realizaram um estudo in vitro onde quantificaram a discrepância
marginal na interface coroa protéticaiimplante restaurados com uma coroa cimentada
e parafusada, onde 10 coroas foram parafusadas e 10 cimentadas, cinco com fosfato
de zinco e cinco com ionômero de vidro. Foram observadas diferenças significativas
no ajuste marginal entre as restaurações parafusadas, de 8,8 +- 5,7pm, e as
cimentadas onde a discrepância foi de 54,4 +- 18,1pm antes da cimentação e 57,4 +20,2pm após cimentação com ionômero de vidro e 67,4 +- 15,9pm após cimentação
com fosfato de zinco, valores que são clinicamente aceitáveis. Relataram alterações
na adaptação após o processo de fundição de uma coroa metalo-cerâmica, onde é
maior para coroas que serão cimentadas, e as fases de acabamento e polimento da
Area marginal também aumentam esta desadaptação, outra alteração são as
diferenças de materiais utilizados na obtenção do modelo de trabalho para coroas

cimentadas

e

parafusadas, onde para as cimentadas são plásticos

e nas

parafusadas são metálicos, mais resistentes aos procedimentos de acabamento.

Segundo Guichet et al. (2000) primeiramente as próteses implantosuportadas eram todas parafusadas, e nos últimos tempos elas começaram a ser
cimentadas, procedimento que até agora possui menos documentação cientifica que
as parafusadas alem do questionamento por elas desviarem do protocolo descrito
por Bránemark. Nas próteses cimentadas o parafuso é eliminado, o que apresenta
como vantagens a estética e a função oclusa, permitem um melhor perfil de
emergência. Outra vantagem é que quando próteses parafusadas utilizam o cingulo
como canal para o parafuso, geralmente os implantes são localizados mais para
palatino que sua posição ideal ou o centro anatômico, além de salientarem que é
mais fácil atingir uma adaptação passiva, e que urna linha de cimento interposta pode
preencher alguma discrepância na estrutura e influenciar na transferência de cargas
do implante ao osso a tornando mais equilibrada, embora poucos estudos avaliaram

o efeito da retenção do cimento ou sua influência na passividade no ajuste, embora
em vários fatores as próteses parafusadas são mais favoráveis. Realizaram um
estudo onde compararam a integridade marginal através de uma avaliação

microscópica e a geração de estresse durante o assentamento das restaurações
implanto retidas parafusadas e cimentadas, pois pouco se sabe sobre a precisão no
ajuste e sua relação na geração de estresses cestes dois tipos de restaurações.
Foram avaliados 10 implantes, onde cinco receberam próteses cimentadas e cinco
parafusadas. As próteses foram cimentadas corn cimento provisório de óxido de
zinco e eugenol. Foram realizadas três medidas em cada um dos três pilares tanto
das faces lingual quanto da vestibular. Antes da cimentação ou da fixação dos
parafusos a média de abertura marginal foi semelhante em ambos os grupos. Após a
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fixação dos parafusos as margens se fecharam ern 65%, de uma média de 46,7m
para 16,5pm após o parafusamento, enquanto que as restaurações cimentadas após
a cimentação tiveram uma pequena abertura de suas margens, de 45pm para
49,1pm, os dados foram semelhantes quando separados quanto á localização das
medidas. Na análise fotoelástica foram observados diferentes níveis de distribuição
de estresses, variando na intensidade, e as próteses cimentadas exibiram um menor
nível de tensões, sendo biomecanicamente preferível sobre este aspecto, embora
em 20% dos casos as próteses parafusadas também conseguem atingir níveis muito
baixos de estresses. Não foi observada relação entre a abertura marginal e a
concentração de estresses; foi observada uma relação inversa nas próteses
cimentadas, isto se deve ao fator que a abertura marginal é apenas uma das
inúmeras variáveis que podem influir na distribuição de cargas, assim como as
adaptação interna e viscosidade do cimento que não foram avaliadas.

2.6.2 Métodos

Hellden e Dérand (1998) descreveram um método que corrige distorções na
fundição de estruturas de titânio denominado método de precisão Cresco Ti,
avaliando-o com técnicas fotoelásticas e medidores de compressão, este método é
considerado eficiente e preciso. Este procedimento foi desenvolvido, pois defendem
o conceito que uma adaptação passiva é essencial para prevenir a transferência de
estresses da estrutura para os implantes

e tecido ósseo, que pode levar a

microfraturas deste tecido, isquemia e outros efeitos adversos.

Hellden et al. (1999) também descreveram esta técnica para correção das
distorções ou desajustes entre a estrutura fundida de titânio e os componentes do

implante no modelo de trabalho que ocorrem no processo de fundição ou num
inadequado manuseio no laboratório dental. As vantagens são a simplicidade,

precisão, eficiência e segurança para a obtenção de uma perfeita precisão no ajuste
dos componentes, para fabricar estruturas fundidas de

titânio passivamente

ajustadas, assim eliminando forças de estresse que podem ser transmitidas para o
osso peri-implantar, além de apresentar um baixo custo. Para a utilização do método
de

precisão Cresco Ti

(Ct P,

Cresco Ti Systems AB,

Kristianstad,

Suécia)

confecciona-se uma estrutura utilizando o método convencional da céra perdida.
Posteriormente une-se a estrutura temporariamente no modelo de trabalho com
parafusos retentores

não apertados, nesse momento já

é possível observar

desajustes, horizontais e verticais entre os componentes do implante e a estrutura.
Une-se a estrutura com o modelo de trabalho utilizando cêra pegajosa para manter a

relação entre os dois e remove-se os parafusos retentores. Mantendo esta relação
monta-se o modelo de trabalho retendo a estrutura de titânio em um articulador tipo

oclusor utilizando gesso, após inclui-se a estrutura de titânio também no gesso, onde
mantém-se um nível vertical fixo e padronizado. Remove-se a cêra pegajosa e
separa-se a estrutura do modelo de trabalho, quando o oclusor preserva com o
gesso a relação vertical e horizontal entre o modelo mestre e a estrutura. Com a
estrutura separada do modelo de trabalho parafusam-se firmemente novos cilindros
de titânio pré-fabricados com as superfícies de conecção combinando-se aos
implantes, fi rmes aos componentes do modelo de trabalho. Nesta etapa é aplicada a
particularidade desta técnica onde estabelece-se um plano horizontal comum e uma

máquina desenvolvida só para este procedimento (máquina de precisão Cresco Ti,
CTPM) corta cada cilindro de titânio no mesmo plano pré-estabelecido em que corta
a "perna" correspondente da estrutura de titânio. A CTPM pode ser programada para
registrar os níveis individuais de corte de cada cilindro com uma precisão de 0,01 +/-
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0,002mm, ela corta os cilindros e a estrutura paralelamente entre si, o nível de corte
localiza-se aproximadamente 1mm acima da cabeça de cada parafuso retentor do
cilindro (Fig. 8).

1.
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PIATI

Figura 8 - Corte dos cilindros e da estrutura.
Fonte - Helldén et al. (1999)

Posiciona-se a estrutura passivamente nas superfícies cortadas dos cilindros
de titãnio, onde o contato direto entre as superfície a serem unidas oferecem ótimos
pré-requisitos para uma soldagem firme, e une-se com um ponto de solda a laser
seguido de uma soldagem completa a laser

ao redor de toda a periferia de cada

interface cilindro/estrutura (Fig. 9). Esta descrição do procedimento CTiP não inclui
pilares entre a estrutura e os implantes, embora cl procedimento seja o mesmo se

eles forem usados.

Ele s6 pode ser utilizado se considerarmos uma perfeita
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fidelidade do modelo de trabalho, não compensando moldes incorretos, pois uma
estrutura com um ajuste passivo no modelo de trabalho pode não necessariamente
se ajustar passivamente em boca, pois todo procedimento é feito sobre o modelo,
assim, se a estrutura não se ajustar passivamente em boca , nova impressão deve
ser realizada e o procedimento CTiP repetido. 0 tempo necessário para o
procedimento é de aproximadamente 10 min.

Figura 9 - Perfeita adaptação da estrutura após o método Cresco Ti
Fonte - Helldén et al (1999)

6c)

Watanabe et al. (2000) descreveram um procedimento denominado método do
ajuste passivo que compensa a contração ou deformação que ocorre na fundição na
fabricação de uma prótese parafusada. Esta técnica apresenta algumas
semelhanças com a descrita anteriormente, após a fundição da pega, o análogo
plástico é desgastado por uma broca e substituído por um componente de titânio que
é parafusado, quando é avaliada a precisão da estrutura.

3 DISCUSSÃO

3.1 Conceito

Ainda nâo está

claro

o

signi fi cado ou a importância da passividade,

principalmente porque acredita-se que pelos métodos disponíveis não seja possível
atingir um nível de adaptação perfeita. Não é um requerimento estrito aos fatores
protéticos implanto-suportados (CARR; GERARD; LARSEN, 1996). Já para outros
autores, como Kan et al (1999) e Watanabe et al. (2000), a passividade está
relacionada à adaptação entre a prótese e o piiar, considerando que desajustes
maiores de 30pm em mais de 10% da circunferência da interface são inaceitáveis.

Uma adaptação passiva também pode ser considerada quando não ocorre
nenhuma complicação clinica a longo prazo. Sahin e Cehreli (2001) consideram a
adaptação passiva quando uma estrutura induz uma carga de absolutamente zero
nos componentes do sistema de implantes e no osso adjacente na ausência de uma
carga externa, e também concordam que ela não pode ser atingida.

3.2 Resposta óssea x passividade

Quanto á relação entre a resposta óssea e a passividade de uma estrutura os
autores se dividem, pois Brânemark (1983) cita que a prótese deve possuir uma
precisão na adaptação de 10pm, no que concordam Helid&

e Dérand (1998):

Helid& et al. (1999); Kan et al. (1999) e Watanabe et al. (2000) que consideram a
passividade no ajuste da estrutura metálica essencial para a manutenção da
interface implante/tecido ósseo saudável. Conceito que é contrariado por vários
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autores, como Carr; Gerard; Larsen (1996); Jemt e Book (1996) e Riedy; Lang; Lang
(1997) que observaram que um desajuste na prótese pode ser menos importante do
que se espera em relação à resposta óssea ao redor dos implantes, visto que o
tecido ósseo se adapta a certos limites de cargas, tanto relacionadas à adaptação
quanto a cargas odusais.

Ranged; Jemt; Jórneus (1989) relacionam a passividade mais à configuração
geométrica da prótese na distribuição de forças, não conferindo tanta importância
aos valores de adaptação como os autores citados anteriormente. Meijer et al. (1992)
consideram as cargas que incidem sobre os implantes um fator fundamental para a
manutenção da osseointegração.

3.3 Fatores que influenciam na distribuição de cargas ao osso

Nesta seção são discutidos alguns aspectos, principalmente de origem
mecânica, que influenciam na distribuição de cargas mesmo que exista uma
adaptação perfeita entre a prótese e o pilar. Meijer et al. (1992) avaliaram a influência
da presença de uma barra conectando dois implantes, o comprimento dos implantes
e altura da mandíbula, observando que esta é mais importante que o comprimento
dos implantes.

3.3.1 Conecção de dentes aos implantes e cantilever

Este fator deve ser muito bem avaliado, pois é uma situação que ainda não
está esclarecida e pode levar ao fracasso de uma reabilitação.
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Rangert; Jemt; Jórneus (1989) alertaram para o efeito de fulcro que o
cantilever pode gerar, podendo causar uma sobrecarga interna levando à separação
entre o pilar e o cilindro de ouro. Rangert; Gunne; Sullivan (1991) ressaltaram a
diferença de mobilidade entre dentes e implantes, e como sua conecção é rígida,
altera-se todo o funcionamento natural deste sistema quanto à mobilidade fisiológica
dos dentes devido ao ligamento periodontal, mas apesar disso, se o dente possui
uma estrutura de suporte saudável, não encontraram diferenças na função ou
sobrevivência dos implantes em situações em que estavam conectados ao dente ou
não, assim como não ocorreram complicações mecânicas com o tipo de conecção
utilizada. Recomendam sempre que possível utilizar o máximo de implantes suporte
para diminuir algum risco de complicações mecânicas como perda do parafuso que
foi encontrado em alguns casos de conecção semi -rígida. Nishimura et al. (1999)
também avaliaram a conecção de dentes aos implantes, variando o número de
implantes suporte e os tipos de conectores, observando que na maioria das
situações os semi -rígidos apresentaram uma melhor distribuição de cargas,
salientando para o risco de intrusão do dente natural, e para a importância da
distribuição e número de implantes, assim como a posição de aplicação das cargas.
Becker; Kaiser; Jones (2000) avaliaram a conecção de implantes aos dentes
naturais, e pelo grau diferente de mobilidade entre estas duas estruturas, alertam
para o risco de intrusão do dente, perda do parafuso, cáries e perda de contatos
oclusais. Como vantagens desta união tem-se a propriocepção proporcionada pelos
dentes e a estabilização de dentes abalados. Em geral, acredita-se que a melhor
solução para este problema é a utilização de conectores rígidos e citaram três
opções de conectores para esta situação: rompe-forças tipo chave, retentores para
parafuso de precisão tipo tubo e esplintagem.

73

White; Caputo; Anderkvist (1994) avaliaram o efeito de vários comprimentos
de cantilever, observando que com qualquer comprimento a maior tensão sempre se
localiza no implante mais distal,

e aconselham que nestes casos as forças

mastigatória devem ser direcionadas diretamente sobre os implantes, e o cantilever
deve possuir o menor comprimento possível.

3.3.2 Fabricação da estrutura metálica para próteses parafusadas

Watanabe et al. (2000) observaram que a adaptação da estrutura metálica
para uma prótese implanto-suportada pode variar muito conforme o método de
fabricação. Esta pode ser fundida em uma pega. também pode ser seccionada e
posteriormente soldada, pode ser fundida em partes correspondente a cada pilar que
serão soldadas ou confeccionada por um método descrito por estes autores. A este
fator foi relacionada a ordem com que os parafusos são apertados, pois quando o
primeiro parafuso apertado foi o central, o estresse com o método de solda foi menor
que com as estruturas em partes e seccionadas posteriormente.

3.3.3 Influência do material da prótese

Davis; Rimrott; Zarb (1988) analisaram os materiais mais utilizados para a
confecção de dentes naturais em próteses implanto-suportadas. Observaram que
com a utilização da resina acrílica diminui a incidência de cargas sobre os implantes

e tecido ósseo, alem da sua facilidade de manuseio, enquanto a porcelana apresenta
vantagens em cargas estáticas como quando os dentes estão cerrados em uma
situação de apertamento. Afirmações semelhantes foram realizadas por Stegaroiu et
al. (1998), pois próteses com superfícies oclusais de resina acrilica protegem a
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conecção entre implante e osso, absorvendo os impactos, apesar de algumas
desvantagens como fratura ou defeitos estéticos. Existem situações onde a
porcelana pode ser mais indicada, pois apresenta melhor estética e sem diferenças
significativas na perda de osso marginal. Existem algumas restrições à utilização de
provisórios em resina acrílica por períodos prolongados, e em algumas situações
quando em substituição à porcelana ou ouro, ela pode aumentar as tensões sobre o
implante e pilar, principalmente na ausência de uma estrutura metálica.

3.3.4 Influência da variação do número de pilares suporte

Davis; Zarb; Chao (1988) realizaram um estudo para avaliar a variação do
número de implantes suporte na transmissão de cargas da estrutura para os
implantes e tecido ósseo. Observaram que o número de pilares possui um efeito
significativo. Na variação de cinco para quatro pilares a mudança não foi tão
significativa quanto na situação com apenas dois, com modificações importantes na
deflexão da estrutura. Segundo Rangert; Jemt; J6rneus (1989) a distribuição dos
cilindros deve ser de acordo com a curvatura da linha oclusal, e avaliaram a carga
máxima que pode ser aplicada sobre cada grupo de dentes.

3.3.5 Influência da geometria e largura da mesa oclusal

Boggan et al. (1999) avaliaram laboratorialmente aspectos relacionados ao
desenho, como o diâmetro da plataforma e a forma hexagonal na resistência
mecânica e qualidade do ajuste da interface implante-pilar. Os implantes de 5mm de
diâmetro foram mais resistentes tanto nas condições de fadiga como estáticas se

UPSC
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comparados com os de 4mm. Sugerem, sempre que possível, a utilização de
implantes de amplo diâmetro.

3.3.6 Comparação entre pilares angulados e convencionais

Bruggenkate et al. (1992) descreveram as indicações para a utilização de
implantes angulados, que são preferíveis à inclinação de implantes retos associados
a pilares angulados em situações de limitações anatômicas, e não foi observado
alteração óssea na sua utilização. Gelb e Lazzara (1993) avaliaram as vantagens e
desvantagens na utilização de pilares pré-angulados. Foram acompanhados pilares
com angulação de 25 ° e 30° e as cargas não axiais causadas por estes componentes
não causaram alterações no tecido ósseo em 3 anos de observação em implantes
sobre cargas funcionais a 7 anos. Resultados semelhantes foram encontrados por
Celletti et al. (1995) que avaliaram histologicamente 19 implantes em primatas com o
posicionamento de pilares nas angulações de 15 ° , 25° e 35 ° , além de implantes
corretamente posicionados que foram utilizados como controle, onde após 1 ano em
função os implantes apresentaram completa osseointegração, sem efeitos adversos
no osso subjacente nos dois grupos, achados também observados por Eger:
Gunsolley; Feldman (2000), pois não encontraram diferenças significativas entre
estes dois tipos de pilares, sugerindo que os pilares angulados podem ser
considerados uma solução restauradora apropriada quando os implantes não estão
localizados na posição axial ideal, onde sugere-se que não existam evidências
clinicas de desvantagens fisiológicas no uso de pilares angulados.
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3.4 Procedimentos para a produção de uma estrutura metálica

Hinman et al. (1985) descreveram inúmeras variáveis laboratoriais
capazes de alterar o resultado final que na maioria dos casos não é do conhecimento
do pro fi ssional, dando ênfase á liga utilizada e ao procedimento de inclusão. GoII
(1991) realizou um estudo semelhante ressaltando a importância dos passos
laboratoriais envolvidos na confecção de uma estrutura para implantes,

e que o

dentista deve acompanhar esta fase para atingir 7esultados mais satisfatórios. Cita
que 25% das estruturas metálicas de uma arcada completa não se adaptam
passivamente. Outro fator a ser levado em consideração é que já deve-se partir de
um modelo de trabalho preciso utilizando um material de moldagem com rigidez
suficiente para prevenir movimentos dos componentes de transferência. Também
alerta para a deflexão da mandíbula que pode ocasionar alguma alteração. Jemt e
Lindén (1992) avaliaram um desenho modificado da estrutura metálica apresentando
vantagens e desvantagens em relação à tradicional, onde descrevem alternativas
laboratoriais para melhorar a adaptação da prótese. Pinheiro (1996) avaliou a
adaptação marginal em função do material utilizado na fundição.

Uma técnica muito difundida é a técnica convencional da cdra perdida,
que segundo Riedy; Lang; Lang (1997) é considerada imprecisa se julgada pelos
requisitos de um ajuste passivo, aconselhando como alternativa a secção de uma
estrutura de resina acrilica que será posteriormente soldada com laser, possuindo a
mesma opinião de Helldén et al. (1999), afirmando que a maior distorção ocorre na
fase de resfriamento neste procedimento de fundição. Para Helldén e Dérand (1998)
distorções da estrutura durante o procedimento de fundição têm sido a maior causa
de desajustes.
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Golden et al. (2000) descreveram a confecção da estrutura para uma
prótese total implanto-suportada, procedimento também descrito por Hebel; Galindo;
Gajjar (2000) detalhando os passos clínicos e laboratoriais envolvidos na confecção

de uma sobredentadura implanto-suportada. Sahin e Cehreli (2001) afirmaram que
cada passo clinico ou laboratorial influencia na adaptação final da estrutura desde a
moldagem até a inclusão.

3.5 Conceito de soldagem

Souza et al. (2000) definiram a soldagem como o processo de união de
materiais usado para obter a coalescência localizada de metais e não-metais,
produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a adição de
metal.

3.5.1 Soldagem por brasagem

A soldagem por brasagem foi definida por Souza et al. (2000) como um
processo no qual a união é executada por meio de uma liga metálica de ponto de
fusão mais baixo do que o do metal-base, que não se funde durante a soldagem.

3.5.2 Conceito de solda a laser

Segundo Souza et al. (2000) a solda a laser produz um feixe de luz coerente,
monocromático e concentrado, de alta energia que pode ser empregado na soldagem
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de uma larga variedade de metais, bem como de materiais diferentes. Como
vantagens, o calor fornecido é próximo do mínimo para fundir o metal.

3.5.3 Aplicações da solda a laser

Esta técnica vem sendo uma alternativa promissora apresentando ótimos
resultados quanto à melhora na adaptação de uma estrutura metálica, Gordon

e

Smith (1970) já estudavam a aplicação do laser para procedimentos de solda na
Odontologia, citando como vantagens a precisão e o menor tempo necessário neste
procedimento. Sj6gren; Andersson; Bergman (1988) alertam que mesmo com a
utilização da solda a laser, sua qualidade está relacionada à liga utilizada, onde os
melhores resultados ocorreram com a utilização do titãnio. Rubenstein (1995)
associou a solda a laser ao sistema "Procera", atingindo ótimos resultados quanto á
adaptação, considerando a solda resultante estável dimensionalmente

e livre de

distorções, eliminando as variáveis associadas á técnica convencional de cêra
perdida. Héllden e Dérand (1998) citam como um pré-requisito para a solda a laser
que o espaço entre as superfícies a serem unidas deve ser o mais estreito e paralelo

possível. Bergendal e Palmqvist (1999) compararam estruturas de titânio soldadas a
laser e um grupo controle utilizando ligas áuricas, onde não encontraram diferenças
significativamente relevantes. Souza et al. (2000) compararam a solda a laser com
brasagem, observando que na utilização da primeira tem-se uma menor distorção e
melhor adaptação da pega.

3.6 Ajuste da estrutura metálica aos implantes

São descritos alguns métodos para melhorar a adaptação da estrutura
metálica, assim como para avaliar esta adaptação. Knudson; Williams; Kemple
(1989) preconizam a utilização de um jig de verificação para confirmar a precisão do
modelo de trabalho. Tan et al. (1993) avaliaram as distorções de estruturas com o
desenho em forma de "U" e "L" Citam que em próteses convencionais de vários
elementos a imprecisão não é tão evidente devido ao ligamento periodontal, o que

não ocorre nas próteses implanto-suportadas. Também alertam para a dificuldade e
confiabilidade dos métodos de avaliação clinica da adaptação, principalmente os
intra-orais, descrevendo dois métodos. Citam as várias fases laboratoriais envolvidas
na confecção da estrutura e sua suscetibilidade a erros, e detalhes envolvidos no
momento de parafusar a pega. Carr; Gerard; Larsen (1996) citam que talvez a
passividade não seja tão importante, e este conceito significa que após a conecção
da prótese aos implantes ela não deve modificar sua posição, também ressaltam os

inúmeros fatores envolvidos neste conceito. Jemt et al. (1996) descreveram quatro
métodos que são capazes de detectar desadaptações, mas só um intra-oralmente,
que é a fotogrametria. Riedy; Lang; Lang (1997) compararam a precisão entre
estruturas fundidas e uma pega confeccionada pelo método "Procera" através de

videografia a laser, encontrando diferenças significativas em favor da estrutura
confeccionada via "Procera" e solda a laser. Kan et al. (1999) também ressaltam a

multifatoriedade que envolve a fabricação de uma estrutura metálica, além de
con fi rmar que os métodos de avaliação da adaptação não apresentam resultados
objetivos, devendo ser utilizados em combinação. Rubenstein

e

Ma

(1999)

compararam o relacionamento entre os componentes dos implantes a uma estrutura
fundida com solda convencional e estruturas soldadas a laser, onde não encontraram
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diferenças significativas, mas encontraram na interface entre os componentes
associados com a transferência de informações da cavidade bucal para o laboratório.
Mulcahy et al. (2000) afirmaram que em função de não existir um método de
avaliação preciso de desajustes, apresentam um novo método no qual atingiram
resultados precisos, pois suas referências se localizam externamente à estrutura que
já possui alguma distorção. Watanabe et al. (2000) citam que uma estrutura
visualmente bem adaptada pode esconder distorções. Sahin e Cehreli (2001) citam
alternativas clinicas para avaliar a adaptação da estrutura.

3.6.1 Diferenças na adaptação entre próteses implanto-suportadas cimentadas e
parafusadas

Keith et al. (1999) e Guichet et al. (2000) pesquisaram as diferenças entre
as próteses parafusadas que foram as primeiras a serem utilizadas e as cimentadas
que vêm sendo cada vez mais utilizadas, pois necessitam menos componentes
protéticos e sio similares em vários pontos à prótese convencional, além de eliminar
o parafuso oclusal ou no cíngulo que beneficia a estética, além de eliminar o risco de
fratura, mas quanto à adaptação Keith et al. (1999) observaram que as parafusadas
apresentam um melhor assentamento, também comparou cimentos diferentes.
Resultados semelhantes foram encontrados por Guichet et al. (2000) com uma
abertura marginal menor das próteses parafusadas, entretanto sem relação com
aumento na produção de estresse sobre o tecido ósseo, citando também que a
película de cimento pode preencher alguma discrepância existente.
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3.6.2 Métodos

Hellden e Dérand (1998) e Hellden et al. (1999) descreveram o método de
precisão Cresco Ti que visa a correção de distorções e desajustes entre a estrutura
fundida de titânio e os componentes dos implantes no modelo de trabalho que
ocorrem no processo de fundição. Para este procedimento utiliza-se um mecanismo
fabricado especificamente para esta técnica. Outro método semelhante foi descrito
por Watanabe et al. (2000) também visando corrigir desajustes inerentes do
procedimento de fundição da estrutura metálica.

4 CONCLUSÕES

Com base na literatura apresentada sobre a passividade da estrutura metálica
para implantes, concluiu-se que existem diversas variáveis que podem ter influência
sobre este assunto. Quando se fala em ajuste passivo tem-se a idéia que a
adaptação cervical seja o fator mais importante, e foi observado que ela é uma
variável como todas as outras, e pode não ter tanta influência na manutenção da
osseointegração, mas o tem quanto a falhas mecânicas.

Existem vários aspectos, como a união de dentes aos implantes onde ainda
não existe uma unanimidade entre os autores, onde a melhor alternativa 6, sempre
que possível evitar esta situação.

Uma variável que possui um consenso dos autores é a solda a laser, que em
todos os estudos descritos neste trabalho apresentou vantagens sobre os
procedimentos com os quais foi comparada, tanto no ajuste cervical como no tempo
do procedimento; e como desvantagens o custo do equipamento que ainda é alto e o
não conhecimento e domínio da técnica pela maioria dos laboratórios.
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