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RESUMO

0 uso de implantes dentários trata através de próteses sobre implantes
ausências dentárias parciais e totais.

Inicialmente o protocolo era uma prótese

parafusada sobre cinco ou seis implantes para reabilitação da arcada inferior.

Indicações para os implantes em outras situações levou entre outras coisas ao
aparecimento da próese cimentada. As próteses devem restaurar função e estética sem
causar danos ao sistema osso-implante-componente-prótese, confeccionadas a permitir
reparos e estruturada de maneira a proteger os implantes. Podemos escolher entre a

prótese parafusada e a prótese cimentada.
As principais vantagens da prótese parafusada são a reversibilidade e a
presença do parafuso como um mecanismo de segurança para falhas no sistema.
A prótese cimentada tem como vantagens principalmente o assentamento mais
passivo, a possibilidade de solucionar problemas na angulação dos implantes, estética
superior e transferência de stress mais equitativa entre os implantes.Cada caso deve
ser avaliado de acordo com as variáveis, para a escolha do melhor sistema.

Palavras-chave: implante, prótese, parafusada, cimentada.
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ABSTRACT

The use of dental implants treats through implant-supported protheses total and
partial dental abcenses.lnitially the protocol was a screw-retained prrothesis supported
by five or six implants to the inferior arch. Implant indications in other situations brought
cement-retained protheses, besides another things. Protheses may restore function and
esthetics without causing damages to the prothesis-abutment-implant-bone system, be
made to allow repares and structured to protect the implants. We can choose between
the screw and cement-retained protheses.
The main advantages of screw-retained protheses are retrievability and the
presence of a fail-safe mechanism because of the screw.
Cement-retained protheses have advantages which are mainly better fit, the
possibility of solve implant angulations problems, superior esthetics and equal stress
transference to the implants.
Each case must be evaluated according to the factors, in order to choose the
better system.

Key-words: implant, prothesis, cemented, screw-retained
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1. INTRODUÇÃO

A Odontologia sempre buscou a recolocação dos elementos dentários
perdidos para proporcionar saúde, conforto e estética aos pacientes As soluções
protéticas compreendiam trabalhos com próteses fixas e removíveis.
As próteses fixas possibilitam um tratamento com uma melhor aceitação por
parte dos pacientes. No entanto, necessitam um extenso desgaste dos dentes
remanescentes para possibilitar a execução do tratamento. Reabilitações com
próteses fixas com um correto planejamento podem ser uma boa opção mesmo
quando o número de dentes faltantes é grande. Além de um planejamento ideal, um
programa de higienização especifico e eficiente e um protocolo de manutenção
rigid() ; aumentam a previsibilidade e resolutibilidade dos casos em que se opta por
próteses fixas.

A Odontologia como ciência até meados da década de 80 não reconhecia a
implantodontia como especialidade, sendo que não fazia parte do seu estudo na
grade curricular das graduações existentes. Isso acontecia pelas características
praticamente empíricas, sem crédito cientifico de sua prática. A partir dos anos 50,
através de pesquisas do professor Bránemark e sua equipe, este quadro começou a
mudar, inicia-se então, uma nova fase da implantodontia.

Bránemark

introduz o conceito de osseointegração: "conexão diret a .

estrutural e funcional entre o osso vital organizado e a superfície de um implante de
titánio capaz de receber carga funcional". Os critérios científicos adotados como
período de acompanhamento, avaliações clínicas e histológicas, estudos multicentro
e estandardização de um protocolo protético, respaldam os trabalhos e impulsionam
novas pesquisas e uma evolução constante mantida até hoje.

Os implantes na era pré-Bránemark, além de prescindirem de conceito de
osseointegração, não respeitavam em nada, os princípios de prótese dentária como
adaptação e distribuição adequada das cargas oclusais. Logo. mesmo que os
implantes agulhados, laminados ou outras tivessem alguma sobrevida, as próteses
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neles instaladas apresentavam problemas na maioria das vezes. Existem vários
fatores que interferem na osseointegração como a biocompatibilidade. a condição e
o desenho da superfície do implante, a técnica cirúrgica, a qualidade do leito
receptor, a qualidade da prótese e incidência de cargas.
No entanto, o sucesso da osseointegração ocorre plenamente quando os
implantes recebem as próteses e carga funcional. Assim, a qualidade de prótese e
incidência de cargas são pontos cruciais abordados nestes tipos de tratamentos.

A prótese sobre implante é o resultado final de uma reabilitação sobre
implantes. A expectativa dos pacientes concentra-se na prótese, na reposição de
seus dentes para o restabelecimento de suas funções mastigatórias, posturais e
estéticas.

A prótese sobre implante segue os princípios básicos da prótese fixa
convencional sobre dentes naturais, mas difere em alguns aspectos como a possível
presença de componentes protéticos intermediários entre os implantes e as coroas
definitivas, a opção em se realizar trabalhos cimentados ou parafusados a interação
do implante em relação ao dente natural como osso de suporte.

A opção entre os tipos de procedimentos a serem adotados deverá levar em
consideração todos os critérios mencionados anteriormente e as necessidades e
expectativas particulares de cada paciente. A prótese sobre implante é um campo de
pesquisa amplo que tem evoluído, mas ainda precisa de mais estudos, pois todas as
variáveis mencionadas devem ter equilíbrio para que

o sistema osso-implante-

componente-prótese cumpra sua função mais importante ao final, que é a satisfação
do paciente, indivíduo que venha a receber este tratamento.

Um dos enfoques da pesquisa que ainda gera muita controvérsia é a opção
entre a prótese ser parafusada ou cimentada. Este assunto é abordado neste
trabalho a partir da leitura e pesquisa em livros e artigos científicos. Mesmo sabendo
que muitas vezes cada caso clinico mostra melhores resultados com um ou com o
outro sistema, o objetivo foi mostrar qual sistema de prótese apresenta os melhores
resultados, mais vantagens, menos desvantagens e, de qualquer maneira, dar
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respaldo cientifico e senso critico embasado no momento em que nos vimos
encurralados devido a características especiais por um dos dois mecanismos para
finalizar o tratamento.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão tem a finalidade de apresentar as variáveis presentes na
escolha do sistema ideal de prótese sobre implante, uma visão de diversos autores
que pesquisam e discutem sobre o tema. Para o melhor entendimento e leitura do
texto mais adequada será dividida em tópicos.

2.1. Introdução ao uso de Prótese Parafusada X Prótese Cimentada

A união da estrutura protética ao pilar pode se dar através do
parafusamento ou cimentação. As próteses parafusadas têm a vantagem da
remoção mais fácil, tornando mais simplificadas as operações de proservação e
reparos, na busca de aumentar a longevidade dos trabalhos. Contudo , a obtenção
da adaptação passiva nas próteses parafusadas é mais critica, podendo provocar
afrouxamentos de parafusos, fraturas de componentes e outros problemas gerados
pela má adaptação.

Mesmo que tenhamos grupos profissionais defendendo mais um dos dois
tipos, claramente trata-se apenas de preferência, pois ainda ninguém conseguiu
provar qual dos dois é melhor em qualquer circunstância. Cada uma pode ser a
melhor opção, dependendo dos objetivos da prótese, tipo de sistema de implante e
da filosofia do pro fi ssional. (Smith, 1997)

Dario. em 1996. enfatiza que esta opção dentro da prática odontológica é
um assunto de preferência pessoal ou ditado por situações clinicas especificas.
Variáveis como angulação do implante, posição no arco e considerações clinicas
são determinantes na escolha do método mais apropriado para a retenção de
próteses sobre implante.

2.2 Características fundamentais das próteses parafusadas

e das

próteses cimentadas.

Tanto as próteses parafusadas quanto as cimentadas devem obedecer
certos critérios fundamentais: devem restaurar função, estética e fonética, ser
confeccionadas de maneira a permitir higiene adequada, devem ser reversível para
permitir manutenção e reparos e finalmente, estruturalmente projetadas a fim de
proteger os implantes que suportam.

A proteção ao implante é um fator fundamental em qualquer trabalho , tanto
em um dente unitário quanto numa prótese de arco completo. A infra-estrutura deve
respeitar os princípios biomecánicas básicos:

adaptar acuradamente. assentar

passivamente e distribuição efetiva de cargas entre os implantes. (Smith, 1997)

2.3 Variáveis para a escolha do sistema

2.3.1 — Posição do implante

Todas as vezes que instalamos um implante, temos duas opções de prótese
em que vamos pensar: cimentada ou parafusada. Um item a ser avaliado nesta
escolha é a posição do implante.

Scarso Filho et al, 2001, citam que a posição vestíbulo -palatal ideal do
implante no sentido antero-posterior depende do sistema de retenção da prótese
podendo ser cimentada ou parafusada. Na prótese cimentada, o ideal é que o longo
eixo do implante coincida com o longo eixo do dente, ou seja, numa linha imaginária
que passa no bordo incisal. Em compensação, na prótese parafusada, o ideal é que
o longo eixo do implante coincida com um ponto imaginário entre o bordo incisal e o
cingulo.

12

Em situações onde os implantes apresentarem angulações diferentes
destas, a escolha do sistema caberá ao profissional de acordo com uma correta
avaliação de todas as variáveis presentes em cada caso.

2.3.2 .Reversibilidade

Segundo Misch, 2000, a preferência dos cirurgiões dentistas muitas vezes
nas próteses implanto-suportadas pelo sistema parafusado é controverso quando
comparado aos dentes naturais. A complicação observada com mais freqüência nas
próteses fixas suportadas por dentes naturais, para os quais uma prótese nova é
exigida, é a deterioração. 0 abutment do implante não se deteriora.

Como resultado, pode ser por isto que as restaurações fixas sobre os
dentes naturais têm geralmente vida mais curta do que as restaurações implantosuportadas Se um dentista restaurador deseja confeccionar uma prótese retida por
parafuso para resolver complicações potenciais, um processo lógico consistente.
seria usar esse tipo de restauração para as próteses sobre os dentes naturais.
porque as estatísticas destacam uma incidência de complicações mais alta.

Uma prótese retida por parafuso pode ser confeccionada para os dentes
naturais em menos consultas e em custo menor do que para os implantes. A maioria
dos dentistas restauradores decidem escolher cimentar as restaurações suportadas
pelos dentes, mas muitos ainda se sentem obrigados a reter as restaurações
implanto-suporatadas com parafuso. Planos de tratamento que exigem que todas as
próteses implanto-suportadas sejam recuperáveis por parafuso. mas continuam
usando o cimento permanente nos pilares naturais, são incompatíveis com a
abordagem e devem ser reavaliados.

A necessidade de remover a prótese

é normalmente justificada pela

necessidade de tratar dos problemas que evoluíram do procedimento retido por
parafuso. 0 estudo em série de casos e os registros de implantes indicam indices de
complicação mais altos com as próteses fixas retidas por parafuso.
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As próteses retidas com parafusos tem a vantagem de reversibilidade
previsível. Hebei e Gajjar, 1997, mencionam que as próteses implanto-suportadas
com retenção a parafusos foram desenvolvidas em resposta à necessidade de
reposicionamento da prótese, em uma época em que havia uma alta taxa de falhas
no sistema. Como a taxa de permanência de implantes passou de 50% para 90%. a
vantagem de reposicionamento oferecida pelas próteses parafusadas não tem sido
clinicamente significante.

A retenção e reversibilidade das próteses retidas por parafuso devem ser
postas contra a passividades e a perda do acesso ao parafuso nas cimentadas.
Pelas suas características, as próteses parafusadas são a preferência sempre que a
posição do implante permitir. A estética é um fator possível de ser alcançado em
ambos os sistemas e quando próteses cimentadas são exigidas. um mecanismo de
separação da coroa e o abutment com previsibilidade deve ser incorporado. Existem
várias técnicas sugeridas na literatura para alcançar, de uma maneira simples. a
remoção de estruturas cimentadas, comenta Doerr 2002. No entanto, cada
profissional deverá adaptar-se e verificar a aplicabilidade clinica destes artificios.

Clausen em 1995 e Sethi et al em 2000, relatam um método de retenção
para próteses sobre implantes usando parafusos de fixação lateral. Os casos
incluíram dentes unitários, à trabalhos de arcada completa. Por um período de
quatro anos. os autores encontraram restaurações com retenção efetiva.
reversibilidade facilitada, boa estética e contornos oclusais mantidos.

Chee et al, 1998, corroboram esta opção permitindo a remoção previsível de
restaurações cimentadas sem danificar a prótese ou o abutment.
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2.3.3 Adaptação passiva

Misch, 2000, aponta um modelo mais passivo como uma vantagem das
próteses cimentadas, restaurações definitivas passivas são altamente improváveis
quando dois ou mais implantes suportam urna prótese retida por parafuso como
método de fixação. As fundições passivas representam uma vantagem considerável
nas próteses cimentadas.

Os espaçadores para troqueis criam um espaço de aproximadamente 40
micrómetros para o cimento, que compensa uma parte das alterações dimensionais
dos materiais de laboratório e permite a confecção de uma fundição mais passiva,
com as restaurações cimentadas.

Este espaço de cimento pode se estender até a margem da restauração, já
que a cárie não é uma conseqüência do implante. Se uma prótese cimentada não for
passiva, a fundição ou o abutment podem ser ligeiramente modificados na consulta
de prova. Brocas de alta velocidade podem ser usadas com quantidade abundante
de água, a fim de modificar o abutment, ajustar a face interna da fundição. ou
ambos, e podem fornecer uma solução imediata.

Uma prótese parafusada que não seja passiva requer a separação e a
soldagem da fundição ou uma nova moldagem. A ligação das pegas separadas
exige mais tempo e o paciente tem que retornar para outra consulta , após o
processo de soldagem no laboratório, que inclui taxa adicional.

Têm também, o potencial de compensar alguma discrepância dimensional
na adaptação das peças protéticas aos abutments, o que contribui para a perda de
passividade. Discrepâncias dimensionais pequenas são compensadas pelo uso do
cimento e o espaço do cimento.

As próteses podem ser cimentadas aos componentes usinados ou fundidos
parafusados aos implantes de maneira similar a prótese fixa convencional. 0 uso de
técnicas similares a prótese fixa convencional simplifica o tratamento, planejamento
e a restauração dos implantes. (Misch, 2000)

15

Guichet et al, 2000. demonstraram através de um modelo de avaliação
fotoelástico a adaptação passiva de próteses parciais parafusadas e cimentadas e
perceberam uma distribuição de estresse mais equitativa nas retidas por cimento, do
que as parafusadas.

Segundo Jimenez-Lopez. 2000, a possibilidade da utilização de próteses
cimentadas sobre pilares rosqueados é um bom método de se obter ajuste passivo.
Este método poderá ser realizado para pegas unitárias e próteses curtas, porém.
estas próteses não serão substutivas das parafusadas A vantagem de se remover
grandes trabalhos reabilitadores quando necessário não pode ser
desprezada.Quando houver um cimento provisório que tenha a mesma retenção que
o definitivo, que não se destrua por infiltrações de saliva e que permita poder retirar
a prótese quando necessário, seja o momento de substituir a solução parafusada
pela cimentada, urna vez que as cimentadas têm uma elaboração mais simples e
permitem obter, ao menos por oclusal, uma melhor estética.

Pietrabissa et al. em 2000, realizaram um estudo in vitro para comparar a
compensação de desadaptação de próteses fixas implanto-suportadas parafusadas
e cimentadas. A comparação de três diferentes abutment, dois parafusados e um
cimentado de acordo com critérios biomecãnicos e de engenharia, verificou sua
capacidade de compensar alterações dimensionais e erros nas prbteses. Os
resultados mostraram que as próteses cimentadas obtiveram as melhores
performances. 0 cimento pode agir como urn amortecedor da deformação causada
pela desadaptação e ajudar na preservação do sistema.

A força retentiva e precisão dimensional de próteses implanto-suportadas
cimentadas com mecanismo de remoção, foram comparados por Randi et al. com as
tradicionais próteses enceradas, fundidas e soldadas e mostraram um resultado
significativamente melhor em análises z-axis e de distorção angular. Esta técnica
elimina erros encontrados no processamento e possibilita próteses reversíveis com
adaptação passiva.

Cobb et al, 2003, ressaltam a inabilidade de consistentemente alcançar
adaptação

passiva com próteses implanto-suportadas retidas a parafusos.

descrevem um método para fabricar uma prótese retida em cimento híbrido
destacável.

2.3.4 Distribuição de cargas

Outra vantagem citada por Misch, 2000, é a otimização da direção das
cargas pois a incidência das cargas, nas próteses cimentadas são melhor
distribuídas e não

necessitam de um direcionameto especifico como nas

parafusadas.

2.3.5 Estética e oclusão

Misch, 2000 cita ainda o aperfeiçoamento da estética, acesso intra-oral em
regiões de difícil acesso melhorado, carregamento progressivo , o custo e o tempo
reduzidos. Como resultado, um número crescente (mais de 85%) de próteses fixas
é cimentada nos Estados Unidos.

As próteses parafusadas exigem a instalação do implante numa posição
ideal para o correto posicionamento do orifício de acesso ao parafuso. Implantes
com inclinação inadequada nos levam a resultados com estética comprometida.

No entanto, esta situação não contra-indica, o uso de uma prótese parafuso,
pois, algumas técnicas podem ser usadas para compensar a presença de orifício de
acesso ao parafuso em áreas com exigência estética como o uso de componentes
específicos, o uso de componentes angulados ou a confecção de uma tampa em
porcelana para o orifício em casos onde a porcelana for o material de escolha. Até
agora, o uso de componentes angulados em próteses parafusadas é limitado, sendo
que a divergências entre o longo eixo do implante e o parafuso de retenção deve ser
menor que dezessete graus.

Para Hebei e Gajjar, 1997,

numa comparação em que levaram em

consideração estética e oclusão, a prótese parafusada compromete a oclusão,

porque a loja do parafuso utilizada aproximadamente 50% da superfície oclusal dos
dentes posteriores, interferindo desta forma com os contatos axiais que deveriam ter
sobre os implantes. Além disso, destacam que a presença desta - loja" nos dentes
anteriores interfere nos movimentos excursivos, sendo necessário um cuidado
especial com a anatomia a fim de permitir a execução adequada de tais movimentos.

Sullivan, (Binon, 1994) argumenta que a idéia de que de alguma maneira
as "câmaras dos parafusos", com seus compósitos de preenchimento desequilibram
a oclusão não

é

clinicamente relevante. Em comparação ele cita

o

uso

rotineiramente este preenchimento de acessos oclusais com propósitos
endoclônticos.

Um tratamento com implantes bem diagnosticado

e planejado contém

somente quatro a seis "câmaras" na maioria das situações de arcada completa. e
isto é dificilmente um fator complicador para a oclusão.

Cimentação de próteses sobre implantes eliminam orifícios de acesso do
parafuso, melhorando a estética .das próteses cimentadas.

Misch, 2000, destaca como vantagens da cimentação a ausência da
necessidade da chave de fenda, ser mais forte, ausência da soltura do parafuso,
assentamento completo e fácil, ausência da necessidade de reaperto, menos
onerosa e, as paredes mais espessas permitem maior liberdade no preparo.

2.4 Dúvidas a respeito dos parafusos

A principal vantagem em usar parafusos usinados para a retenção de
abutments e próteses é a reversibilidade. Em ambos os sistemas, nos deparamos
com pelo menos um parafuso, nas cimentadas sempre para fixar o componente ao
implante e, nas parafusadas para fixar componente e prótese ou somente prótese.
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O problema é que, quando os parafusos do abutment ou de fixação da
prótese são submetidos a carga, podem se soltar. Isto possui várias variáveis, mas
torna-se um problema perturbador tanto para o dentista quanto para o paciente

Hanses et al, descreveram um dispositivo com o objetivo de controlar o
torque e medir a quantidade necessária para o reaperto do parafuso de retenção da
prótese e do abutment ao torque ideal desejado. Consideram o afrouxamento dos
parafusos, um problema irritante na pratica da implantodontia, geralmente uma
situação encontrada mesmo nas revisões iniciais e que gera complicações com alto
custo, tal como fraturas de parafusos e fraturas da infra-estrutura.

Worthington et al (Jomi, 1999) relatam a fratura ou afrouxamento parafuso
como sendo um achado incomum no sistema Branemark e o problema mais comum
encontrado em outros sistemas de implantes. A literatura mais recente não quantifica
completamente a total magnitude do problema.

Jemt em 1991, realizou um acompanhamento de falhas e complicações em
391 próteses fixas suportadas por implantes Branemark em maxilares edêntulos
consecutivamente instalados. Um estudo da instalação até a revisão de um ano. Ele
notou que numa consulta, duas semanas após 30,6% das próteses apresentavam
afouxamento do parafuso.

Em um acompanhamento de três meses, 94% destas que apresentaram
afrouxamento do parafuso, mostravam parafusos estáveis. Também, uma diferença
significante na estabilidade do parafuso foi notada na mandíbula. com 73% estáveis
se comparado a maxila, com 57% estáveis. Problemas similares tem sido
encontrados em próteses parciais com extremo livre.

Num estudo multicentro relatado por Jemt, 1991. este problema foi avaliado
em casos unitários. Percebeu-se que 26% dos parafusos necessitam reaperto num
período de um ano de observação. Os pré-molares mostraram a maior incidência de
afrouxamento com 31%. seguidos de perto pelos incisivos superiores com 28%.
Novamente, uma diferença significante entre a maxila e a mandíbula de 24% a
10,5%, respectivamente.

I9

0 problema do afrouxamento do parafuso realmente existe mas varia em
magnitude de um clinico para outro. Os principais fatores que contribuem para a
instabilidade do parafuso são

o

aperto pobre, uma prótese inadequada.

desadaptação do componente, carga excessiva, escolha dos parafusos, design
inadequado do parafuso e elasticidade do osso. Geralmente, o profissional tem
controle sobre os cinco primeiros itens listados. 0 uso de aparelhos mecânicos para
a obtenção do aperto e do torque e parafuso de ouro com hexágono interno ,
oferecem uma alternativa mais consistente e previsível para o aperto dos parafusos
em todas as áreas da cavidade bucal, mesmo nas áreas de mais difícil acesso.

Lee et al, 2002, em um estudo de simulação das condições bucais "in vitro'
para estudar e documentar os mecanismos básicos de afrouxamento do parafuso
indica a necessidade de aumento do torque no parafuso de ouro para diminuição de
afrouxamento e fratura.

Logo, o papel dos parafusos nos sistemas de implantes e as dúvidas
pertinentes a este assunto torna-se extremamente pertinente para a escolha do
tipo de prótese a ser executado.

2.4.1 Como mantê-los permanentemente apertados?

Binon et al, em 1994, relatam como principais questionamentos a respeito
dos parafusos, se estes podem ser permanentemente apertados?

Aparentemente com o refinamento do sistema e métodos de produção
podem chegar a esse ponto. Mas, existem muitos parâmetros diferentes para
considerar. Segundo o Dr. Beaty, a razão porque os parafusos não podem ficar
permanentemente apertados é que há presença de espaços nas próteses e não há
métodos práticos para travar os parafusos no lugar.

Enquanto estudos são completados e mais informação a respeito das
cargas aplicadas através das próteses são obtidas, isto ajudará a aplicar
corretamente os princípios de engenharia e design para a fabricação de todos os
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componentes. Então, será possível produzir componentes protéticos com muito mais
previsibilidade em suas funções. Beaty, no entanto. acha que produzir algo que
permaneça permanentemente apertado não é algo alcançável. Permanentemente
apertado implica em perda da reversibilidade, o que é indesejável.

Para a manutenção de todas as partes apertadas é necessário o cuidado
com todas as partes do sistema. Danos na superfície do abutment, no implante ou
no parafuso de fixação podem comprometer a pré-carga e o aperto do parafuso.
Este conceito os montadores de instalação dos implantes. Alguns cirurgiões usam os
mesmos montadores por muito tempo. Mas eles gastam, e quando isso acontece
podem danificar a cabeça do implante no momento da instalação. Isto também é um
aspecto importante na manutenção dos parafusos apertados.

Quando isto acontece. há micro movimentos e rotação entre o abutment e o
implante, tornando-se mais difícil manter todo o sistema apertado. Sobrecarga
funcional pode levar ao afrouxamento do parafuso. Estas forças produzem fratura do
parafuso, fratura estrutural e até fratura óssea levando a perda da osseointegração.
0 uso de um número maior de implantes, especialmente em areas de pobre
qualidade e quantidade óssea

e, em pacientes com hábitos parafuncionais

conhecidos. Além disso, cantilevers curtos

e uso de implantes posteriores

possibilitam ao paciente próteses com uma melhor distribuição de cargas.

0 afrouxamento de parafusos é mais freqüentemente atribuído a uma falta
inicial de aperto (pré-carga inadequada),

e

sobrecarga criada por forças

parafuncionais ou funcionais excessivas aplicadas na superfície oclusal. Falta de
precisão na fundição é também um fator para o afrouxamento de parafusos. (Binon
1994)

2.4.2 Qual o motivo da soltura dos parafusos?

Por que eles soltam? Para responder a esta pergunta precisamos entender
como funciona o sistema. 0 microcosmo da articulação do parafuso demonstra
características dinâmicas influenciadas tanto por forças externas, quanto por
internas. Fatores como a pré-carga, deformação elástica e expansão tomam um
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papel importante na estabilidade do complexo do parafuso Quando pelo torque
exercido no parafuso todas as partes do sistema são comprimidas juntas e o
parafuso alonga , cria-se uma força de tensão entre os segmentos que é a pré-carga.

Para uma ótima estabilidade do sistema, esta força deveria ter um valor
mais alto possível. Entretanto, excedendo o limite elástico do parafuso resulta em
fratura e falhas. 0 torque de aperto ideal é relatado em 75%. do torque requerido
para quebrar o parafuso. Quando os componentes são comprimidos, as
microirregularidades da superfície e abaixo da cabeça do parafuso. nas roscas , e na
superfície de contato do cilindro e do abutment começam a se deformar. Este
fenômeno é conhecido como deformação elástica.

0 grau de deformação é dado pela aspereza superficial do material e pelo
tempo. Se a quantidade de deformação é maior que a expansão elástica do
parafuso, o parafuso perde sua habilidade de manter as partes juntas. Devido a
esses fenômenos , é essencial o reaperto após a inserção inicial e periodicamente
Todo este sistema está então sujeito a estes acontecimentos físicos ocasionados
pelas forças atuantes, pré-carga e forças oclusais.

O maior problema é que não conseguimos identificar exatamente que tipos
de cargas estão sendo transmitidas na boca para estes componentes. Com isso , há
falhas como o afrouxamento e fratura do parafuso. Os principais fatores que levam
ao afrouxamento são o aperto inadequado, a adaptação inadequada da prótese.
componentes mal fabricados, carga excessiva, design do parafuso e elasticidade do
osso. (Binon. 1994)

Misch, 2000, destaca algumas táticas empregadas para diminuir a soltura
do parafuso. Quanto aos parafusos propriamente ditos, características no design.
localização, pré-carga e o uso do parafuso de ouro com hexágono interno. Os
componentes devem ter superfícies fresadas lisas, uso de aparelhos mecânicos para
o torque e ajuste apropriado dos componentes. 0 número de implantes deve ser
suficiente e a técnica deve proporcionar uma diminuição no momento da força,
estrutura adequada, aperto adequado e, esquema oclusal adequado.

Siamos et al, em 2002, também fazem uma avaliação da relação entre a
pré-carga e o afrouxamento do parafuso em próteses implanto-suportadas e
recomendam o reaperto do parafuso do abutment dez minutos após a aplicação de
torque inicial ser realizado rotineiramente e um aumento no valor do torque para o
parafuso do abutment acima de 30Ncm seria benéfico para a estabilidade do
conjunto implante-abutment e diminuição no afrouxamento de parafusos. Mudanças
significantes na estabilidade do parafuso da prótese são encontradas devido a
desadaptações das próteses implanto-suportadas, postula al-Turki et al. (2002)

2.4.3 Qual a interferência dos modelos de trabalho na situação clinica?

Os modelos de trabalho duplicam a realidade clinica?

A fidelidade

e precisão dos componentes para os abutments e os

respectivos análogos para o laboratório são de critica importância em se obter uma
prótese retentiva e com sucesso. Dentro de um dado sistema de implante passa a
ser essencial o uso de componentes para laboratório de seu próprio fabricante. É
apropriado e necessário para os diferentes fabricantes estabelecer tolerâncias de
fabricação universais para todas as pegas.

Normas estandardizadas e implementação de critérios únicos para todas as
indústrias. Esta oferta unificada proporciona ao paciente, ao profissional

e ao

fabricante, a melhor oportunidade possível para o sucesso previsível de longo
período. (Binon, 1994)

2.4.4 As características intrínsecas ao parafuso podem ser alteradas?

Deveria o parafuso do abutment ser mais longo ou diferente? 0 design do
parafuso oclusal deveria ser mudado ou ser mais forte?
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O design do parafuso ideal não foi completamente estabelecido na maioria
dos sistemas. Uma variedade de diferentes tamanhos de parafusos. roscas,
diâmetros são

e

usados nos sistemas de implantes atualmente disponíveis

McGlumphy et al, em 1992, testaram valores ideais de torque para vários sistemas
de implantes e seus dados refletiram valores de 12,4 Ncm a 83.8Ncm. Estes dados
refletem a ampla divergência no design do parafuso, tipo de liga, diâmetro e tipo de
roscas que são atualmente utilizadas. Mais pesquisas são definitivamente
necessárias para refinar as características de design de parafusos de implantes,
entretanto, aloumas características inadequadas são o . diâmetro muito grande .do
entretanto.
roscas, áreas ocas excessivas que predispõem a fratura, excessiva
parafuso,
aspereza superficial e, ligas com baixo coeficiente de expansão e resistência.

Drago, em 2003, publicou um estudo com relação a eficácia do parafuso de
ouro no abutment das próteses cimentadas. A pesquisa mostrou que parafusos com
superfícies aumentadas provêem aumento de contato parafuso-implante

e com

torque de 35 Ncm mantêm uma conexão estável entre o implante e o abutment com
sucesso.

Strub et al, 2003, avaliaram a força de fratura em cinco diferentes
combinações de abutments para dentes unitários e concluíram que as propriedades
dos parafusos podem ser alteradas para manter estável a interface entre o parafuso.
o implante e o abutment.

2.4.5 O uso do parafuso como um mecanismo de segurança dentro do
sistema é indicado?

É necessário um mecanismo de segurança com relação ao parafuso de
fixação da prótese?

Considerando o parafuso como um mecanismo de segurança para falhas, é
uma alternativa que tem o seu mérito e deve ser mantida. 0 parafuso de ouro.
fratura com 16,5 Ncm no padrão Branemark e o parafuso do abutment com 40 Ncm.
Sugere-se, um leve aumento no torque do parafuso de ouro para 25 Ncm Isto.
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permitiria um aumento no torque de aproximadamente 80% e cria uma pré-carga
maior. sem comprometer o mecanismo de segurança. (Binon, 1994)

2.4.6 Qual a tolerância estrutural de todo o sistema?

Deveriam todos as partes serem mais fortes? Os componentes para
implantes podem ser fabricados com CP grau I, II, Ill

e

ligas de titânio.

Aprimoramentos nas propriedades físicas são percebidas progressivamente da CP I
até a CP V com vantagens resultantes como o aumento da força, rigidez, qualidade
de usinagem melhorada, maior tolerância ao aperto

e roscas mais fortes.

Fabricantes têm gradualmente introduzido estes materiais em suas linhas de
produtos.

Mudanças sutis de design também têm melhorado a performance dos
componentes e sua adaptação. Como resultado de engenharia, design, evolução
dos materiais a tecnologia em implantes permanece como uma área dinâmica e
ativa na odontologia. Pesquisas continuadas do desempenho clinico irão ditar ainda
o quanto mais aumentos na força de todo o sistema podem ser incorporados sem

violar a interface osso-implante. Todas estas perguntas respondidas respaldam
ainda mais a escolha do sistema de prótese sobre implante. ( Binon. 1994)

2.5 Infiltração bacteriana e de fluidos

Keller et al. 1998, compararam a microflora de implantes com
supraestruturas cimentadas e parafusadas. Contudo, o impacto da microflora dental
na colonização de implantes parece ser um fator mais importante do que o modo de
fixação da supraestrutura.
Piatelli et al, 2001, avaliaram a penetração de fluidos e flora microbiana na
parte interna de conexões de abutment para implante cimentados e parafusados. Os
resultados com base neste estudo obtidos concluem que os cimentados, quando
não há dissolução do cimento, oferecem melhores resultados com relação a
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permeabilidade a flora bacteriana e fluidos or*Verarrtlirtnrrrarados as conexões
de abutment para implante parafusadas.

Schwedhelm et al, 2003, descrevem uma técnica de cimentaçáo para

coroas unitárias em casos onde as margens subgengivais podem se tornar um fator
critico pelo acúmulo de cimento no sulco gengival ou o assentamento incorreto da
peça protética. 0 objetivo é evitar estes acontecimentos.
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3. DISCUSSÃO

A discussão será realizada enumerando e colocando-se em confronto os
principais argumentos a favor e contra o sistema de prótese sobre implante
parafusado e o cimentado.

A prótese constitui-se uma parte fundamental dentro do tratamento
com implantes dentários, pois, em última análise, trata-se do resultado do tratamento
em si. É o que o paciente procura. As próteses sobre implantes utilizam muitos
conceitos advindos da prótese fixa convencional e preserva os conceitos básicos. As
características fundamentais das próteses são mantidas como restaurar função,
estética e fonética , sem causar danos aos componentes e implantes.

É confeccionada de modo a permitir higienização. ser reversível para
permitir manutenção e reparos, e ser estruturada de maneira a proteger os
implantes. Outra característica indispensável é a melhor distribuição de cargas
possíveis para proteger todo o sistema.

A prótese sobre implantes iniciou com Bránemark através de próteses
múltiplas parafusadas. Nos primeiros anos as resoluções com implantes somente
destinavam-se a próteses fixas inferiores de arcada total. Contudo, a partir da
década de 80 profissionais nos Estados Unidos começam a utilizar em outras
situações como em casos unitários e próteses fixas parciais, inclusive na maxila.
Com o aparecimento destas novas indicações e a necessidade de confeccionar
próteses em situações mais complicadas surgem, as próteses cimentadas.

A escolha de uma prótese cimentada favorece a confecção de
restaurações quando, o ou os implantes estão posicionados em uma angulação
inviável para a emergência do parafuso em uma prótese parafusada. não somente
pela estética como também pela melhor distribuição de cargas. A possibilidade de se
utilizar componentes preparáveis ou fundidos e o uso de uma supra-estrutura
cimentada favorece a resolução de casos com implantes mal posicionados tanto por
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uma técnica inadequada quanto por necessidades individuais de cada paciente. A
estrutura óssea pode ser um fator l imitante para a instalação de implantes quando as
reconstruções ósseas são descartadas.

A estética atualmente está se tornando um fator cada vez mais
importante na avaliação dos pacientes. Com respeito ao sistema de fixação das
próteses. este fator gera discussão no sistema parafusado. As próteses parafusadas
necessitam obrigatoriamente de um orifício na coroa para a emergência do parafuso.
Preferencialmente, quando a angulação ideal é alcançada este orifício posicionar-seá na fossa central da face oclusal dos dentes posteriores e no cingulo dos dentes
anteriores.

De qualquer maneira, o preenchimento deste orifício que geralmente é
realizado com compósitos, é um fator de irritação para os pacientes no momento da
avaliação final do tratamento. Este fato não é unânime entre os pacientes

Os profissionais devem estar capacitados a orientar

e

mostrar a

necessidade deste orifício quando optarem por estes tipos de tratamentos , fazendo
com que o paciente seja um aliado a seu tratamento e não um obstáculo. Nos casos
onde o orifício se encontrar em áreas extremamente estéticas como por exemplo.
faces vestibulares de dentes anteriores, o uso da prótese parafusada não está
contra-indicado, mas o bom senso nos leva a indicação da solução cimentada para
estas situações.

A citação de que além do componente estético, o preenchimento deste
orifício com resinas compostas ou outro material, também causaria um desiquilibrio
oclusal devido ao desgaste não simultâneo entre a porcelana ou outros materiais
definitivos e a resina do preenchimento. Este desgaste irregular e a ocupação de
uma

área muito grande dentro da face oclusal dos elementos com peças

parafusadas seria um fator que vem contra a escolha de retenções por parafuso.

A reversibilidade é a característica mais ressaltada na defesa dos
trabalhos retidos por parafusos. A comodidade oportunizada pelo parafuso de
fixação possibilita a remoção periódica para avaliação, manutenção e higiene. Em
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casos de reabilitações amplas superiores e inferiores, esta reversão permite a
execução de modificações na prótese e transformações do caso quando tivermos
fraturas indesejáveis em algum componente, na supra-estrutura ou mesmo a perda
de algum implante.

A manutenção necessária ao longo da vida OW de próteses múltiplas e a
possibilidade de danos aos componentes ou aos implantes para remoção da
cimentada apoiam a opção pelo parafuso. Misch tenta desmistificar o uso de
próteses parafusadas quando faz uma comparação entre o tempo de vida OW de
próteses fixas convencionais e de próteses implanto-suportadas.

Segundo ele,

reabilitações extensas sobre dentes naturais prescindem deste artificio de remoção
e mesmo assim tem uma vida útil semelhante.

A justificativa para contrapor este argumento seria de que os implantes
para o paciente teriam que ser repetidos caso uma manutenção adequada não fosse
realizada e que o objetivo é através de um protocolo adequado de proservação e
manutenções, aumentar a vida útil das próteses

e

dos implantes. partes

componentes do sistema.
Para Jimenez-Lopez, próteses cimentadas não serão substitutivas das
parafusadas enquanto não houver um cimento provisório com a mesma retenção
que o definitivo, que não se destrua por infiltração de saliva e que permita a remoção
quando necessário.
As pesquisas em torno das próteses cimentadas passaram a concentrar-se
em desenvolver e descobrir métodos capazes de tornar as próteses cimentadas
reversíveis. Mesmo que, como mostrado dentro da revisão da literatura, haja
inúmeras opções descritas atualmente com este propósito, acreditamos ainda que
nenhum método atingiu um nível de aceitação ideal pelos cirurgiões dentistas. São
métodos demonstrados seguros e com embasamento cientifico consistente, porém,
por dificuldades técnicas ou pelos custos acrescentados não oferecem aplicabilidade
clinica viável para todos os profissionais.

'1 0

A passividade é um item que gera alguma controvérsia. As próteses
parafusadas verdadeiramente passivas são virtualmente impossíveis de
confeccionar.

Existem muitos fatores na fabricação dos componentes para implante e
para laboratório, nas etapas de moldagem e, nas etapas de laboratório que podem
comprometer a adaptação passiva e ainda não são completamente controlados. As
próteses cimentadas compensariam então esta desadaptação pela camada de
cimento interposta entre as partes e pela possibilidade da execução de pequenos
ajustes no momento da instalação.

Por outro lado, a falta de conhecimento dos limites do tecido ósseo com
relação aos trabalhos apoiados sobre implantes devem ser considerados. A prótese
cimentada pode nos dar uma falsa visão de proteção e passividade, pois ao
executar esta compensação, o esforço continuará presente e pode se manifestar em
outro componente do sistema.

As próteses sobre implante com retenção a parafuso têm um maior
respaldo cientifico, visto que, estudos multicentro de longa data têm sido
apresentados com bons percentuais de sucesso. As cimentadas, dada sua aparição
mais recente oferecem ainda menos estudos retrospectivos de longa data.
Afrouxamento ou fratura dos parafusos constituem uma desvantagem das
próteses parafusadas. Os sistemas de implantes mais utilizados possuem valores
estandardizados, mas não padronizados, variando de um sistema de implante para
outro,

o torque de aperto ao parafuso do abutment

e

de fixação. Pelas

considerações feitas na revisão, as causas para estes acontecimentos estão sendo
esclarecidas e algumas atitudes poderiam ser tomadas de maneira universal pelas
indústrias como

o

aumento no valor absoluto da pré-carga

e

protocolos

estabelecidos de reaperto para minimizar a soltura do parafuso pela distenção
elástica do parafuso.

Este aumento na pré-carga que visa manter todas as partes mais unidas
deve ser tal que não comprometa o mecanismo de segurança exercido pelo
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parafuso. Se há uma sobrecarga no sistema e o parafuso de fixação da prótese é o
elemento mais frágil deste sistema, esta sobrecarga vai se manifestar no parafuso,
de certa maneira protegendo o restante do sistema. Assim, a presença do parafuso
nas próteses parafusadas evitam a sobrecarga diretamente no implante. Fato que
não ocorre com as cimentadas onde esta ausência pode levar a danos ás outras
estruturas. Binon. 1994.
Para Guichet, 2000, transferência de stress mais equitativa aos
implantes alcançada nas próteses cimentadas, causa menos fratura do acrilico
ou da porcelana.

3I

4. CONCLUSÃO

0 presente estudo mostra de uma maneira sucinta os principais fatores a
favor e contra o uso dos sistemas de próteses sobre implantes parafusados e
cimentados.

Esta conclusão oferece a opção com relação a estes fatores , pois, a opinião
é de que mesmo com todos os pros e contras enumerados cada situação clinica,
recursos disponíveis e principalmente as necessidades particulares de cada paciente
devem ser avaliadas para a escolha do sistema ideal seguindo os fundamentos
científicos pré-estabelecidos.

Ainda que a reversibilidade, principal trunfo a favor do uso das próteses
parafusadas, seja questionado por alguns autores. Considera-se este aspecto como
um fator primordial para escolha do sistema parafusado sempre que possível
Caberá ao clinico criar meios e uma estrutura adequada para compensar problemas
advindos desta opção como o problema com a estética e a passividade.

A possibilidade de remoção sem comprometimento do sistema é soberana
neste sentido, porque além do aspecto técnico oportuniza a tranqüilidade da
reversibilidade a qualquer momento tanto para o dentista quanto para o paciente.

Fatores a favor da escolha de uma prótese cimentada como a mais
previsível confecção de restaurações quando o, ou os implantes estão posicionados
em uma angulação inviável para a emergência do parafuso. não somente pela
estética como também pela melhor distribuição de cargas, devem ser levados em
consideração.

A estética é um fator importante na avaliação do sistema a ser
utilizado. Como já foi dito, deve obedecer critérios científicos e evitar trabalhos com
saídas de parafuso em locais onde a estética do paciente possa ser comprometida
Não consideramos a partir da revisão da literatura a presença do material de
preenchimento como um fator negativo para as próteses parafusadas. mas a
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atenção deve ser dada na forma para a execução de seu preenchimento e na
orientação aos pacientes com relação a este fato.

A pré-carga é um fator unânime de que um aumento está indicado e
poderá compensar um dos maiores problemas da prótese parafusada, que é o
afrouxamento do parafuso. Este aumento na pré-carga que mantém todas as
partes mais unidas e deve ser tal que não comprometa o mecanismo de
segurança exercido pelo parafuso.

Se há uma sobrecarga no sistema e o parafuso de fixação da prótese é
o elemento mais frágil deste sistema, esta sobrecarga vai se manifestar no
parafuso, de certa maneira protegendo o restante do sistema. Assim, o que falta
é um estudo coletivo e a normatização universal de novos valores de aperto.
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