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RESUMO
0 pi lar de conexão é elemento de fundamental importância para obtenção de contorno
gengival natural e boas características de luminosidade da prótese. Para melhor atender as
exigências de angulação, perfil de emergência e margem gengival, existem hoje vários
sistemas de pilares personalizáveis. Este trabalho examina, em revisão de literatura, os
principais sistemas de personalização em uso clínico. Visa-se investigar o funcionamento de
cada sistema, as possibilidades estéticas por eles oferecidas, bem como suas vantagens,
desvantagens, aplicações e limitações de uso. Três tipos de sistemas são examinados: sistemas
cerâmicos; pilares tipo UCLA (calcindvel, usinado, modificado); sistemas computadorizados
CAD/CAM. Os estudos revisados apontam para os sistemas de personalização apresentados
ganhos em termos estéticos, anatômicos e, em alguns casos, de preservação periodontal. Os
pilares cerâmicos, de forma geral, propiciam melhores resultados estéticos, mas têm menor
resistência mecânica. Já os pilares de titfinio oferecem maior resistência aos esforços
mecânicos, mas, devido a opacidade e a cor metálica, tern seu uso restrito as areas em que não
ha grande exigência estética. Por sua vez, os sistemas computadorizados são os que conferem
ao pilar o desenho mais próximo do ideal e o ajuste mais perfeito em relação ao implante.
Como tendências futuras, o estudo aponta a popularização da personalização, o abandono do
sistema UCLA fundido, devido a ma qualidade do ajuste implante-pilar; o crescimento no uso
de sistemas computadorizados. Os sistemas apresentados oferecem ampla gama de
possibilidades de tratamento, com grande variação nos custos e no resultado final. Assim, é
interessante que o implantodontista conheça em detalhe cada sistema, para efetuar a escolha
mais adequada a cada caso.

ti I

ABSTRACT
Abutments play an essential role for the achievement of natural gingival contours and good
optical characteristics of the prosthesis. In order to fulfill angulation, emergence profile and
gingival margin requirements, several custom abutment systems have been devised. This
work examines, by means of a bibliographical review, the main custom systems in clinical
use. The functioning of each system is investigated, as well as its aesthetic characteristics,
advantages, disadvantages, applications, and limitations. Three custom system types are
examined: ceramic systems, UCLA type abutments, and computer-assisted systems. The
works revised show that custom systems allow for aesthetic and anatomic gains and, in some
cases, better periodontal preservation. Ceramic abutments offer better aesthetic results, but
present a lower mechanical resistance. Titanium abutments, on the other hand, present a
higher mechanical resistance, but, due to their metallic color and opacity, are not suited for
areas with higher aesthetic requirements. Computer-assisted systems permit the best abutment
design as well as a quasi-perfect abutment-implant adjust. This study proposes the following
as future tendencies: the popularization of custom abutments; the abandonment of cast UCLA
abutments, due to their poor fit; an increase in the use of computer-assisted systems. The
systems presented offer many treatment alternatives, along with great variations in cost and
final results. Thus, the implantodontist should know in deep each system, in order to make the
most adequate choice for each case.
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I INTRODUÇÃO
Passados mais de trinta anos desde a definição dos protocolos de Brinemark, hoje o
uso de implantes é pratica consolidada em odontologia, bastante difundida e bem sucedida.
Atualmente, as taxas de sucesso são superiores a 90%, decorridos cinco anos desde a
implantação, e de 85% após 10 anos (MISCH, 2000). E, se excluídos os problemas durante a
inserção do implante, como o superaquecimento do osso, e certos fatores de risco, como o
fumo e o bruxismo, o índice de sucesso é praticamente 100%. Tais resultados fazem com que
ti uso de implantes, que era visto com reserva por pacientes e cirurgiões-dentistas até inicio da
década de 90, hoje seja opção de tratamento rotineira para correção de edentulismo total ou
parcial e como forma de ancoragem ortodõntica.
A pesquisa inicial em implantodontia concentrou-se especialmente nas condições para
garantir a sobrevivência dos implantes. Durante os anos 80 e 90, registram-se incontáveis
estudos a esse respeito, examinando técnicas de regeneração óssea guiada (com fatores de
crescimento, concentrado de plaquetas, osso liofilizado etc), alternativas na inserção do
implante (imediatamente após a extração, após a cicatrização óssea), alternativas na aplicação
de carga (com ou sem carga imediata), importância dos fatores de risco etc. Também há
grande interesse em pesquisa de materiais. Estudam-se os formatos de implante (parafuso,
cilindro escalonado etc) e os tipos de acabamento (jateamento, plasma de titânio, ataque Acido
etc) que garantam melhor travamento primário e maiores possibilidades de osteointegração.
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Boa parte dessa pesquisa resultou em técnicas e materiais já incorporados A pratica
cdontológica.

Resolvidas as questões técnicas mais fundamentais, as pesquisas e avanços
Concentram-se hoje no aperfeiçoamento de soluções existentes e na busca de melhores

resultados estéticos. Nesse campo, dois itens assumem especial relevância: a obtenção de um
contorno gengival natural e de boas características de luminosidade da prótese. As opções que

se oferecem para satisfazer a essas exigências são bastante variadas, porque é necessário
atender também a outros fatores, como custo e limitações anatômicas.
0 emergente, ou pilar de conexão, é elemento decisivo nessas considerações, uma vez

due precisa reunir características que favoreçam A. estética, principalmente na região anterior
da maxila, combinadas com resistência mecânica, custo compatível e boa adaptação com o
implante, para não favorecer o acúmulo de bactérias e a conseqüente infecção dos tecidos
adjacentes.

Hoje, há muitos tipos de pilares disponíveis comercialmente, com variados custos,
possibilidades estéticas e indicações de uso. Para melhor satisfazer As necessidades de
angulaçâo da prótese em relação ao implante e aos dentes adjacentes, muitos dos sistemas

hoje em uso clinico são personalizáveis. Aqui também há grande variedade de opções, com
diferentes indicações de uso, possibilidades estéticas e custos.
Neste trabalho, examinam-se, através de uma revisão de literatura, os sistemas de
pilares personalizados hoje disponíveis comercialmente. Investiga-se o funcionamento de
Cada sistema, as possibilidades estéticas por eles oferecidas, bem como suas demais
vantagens, desvantagens e limitações de uso.
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1.1 JUSTIFICATIVA
preciso que o cirurgião-dentista tenha conhecimento das possibilidades e limitações
de cada sistema de pilar personalizado, a fim de efetuar a escolha mais adequada a cada caso.
l'ortanto, são necessários estudos que comparem os sistemas de personalização disponíveis,
em termos de características estéticas, biomecânicas e custo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Este trabalho visa examinar, em revisão de literatura, os sistemas de personalização de

pilares hoje em uso clinico.
1.2.2 Objetivos específicos
•

Descrever o processo de osteointegração e os fatores que sobre ele têm influência;

•

Traçar um breve histórico da evolução das técnicas de implantação desde a
de fi nição dos protocolos de Brinemark, até a adoção dos pilares padronizados;

•

Discutir as vantagens gerais de personalização de pilares;

•

Discutir a relação entre estética e personalização dos implantes;

•

Descrever os principais sistemas de pilares personalizados;

•

Discutir as indicações de uso, vantagens e desvantagens dos sistemas de
personalização descritos;

•

Efetuar uma comparação entre os sistemas;

•

Discutir as perspectivas futuras para a personalização de pilares.
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo organiza-se em cinco capítulos: Neste capitulo 1, apresentou-se a
justificativa do estudo e seus objetivos. No capitulo 2, apresentam-se os conceitos gerais que
norteiam o estudo, osteointegração, instalação de próteses unitárias, personalização de pilares
e periodontia relacionada a implantes. No capitulo 3, descrevem-se os sistemas de
personalização de implantes e se discutem seus usos, vantagens e desvantagens; também são
revisados alguns artigos científicos, principalmente estudos de caso, que tratam de
personalização de pilares. No capitulo 4, os sistemas descritos são comparados e são
discutidas as perspectivas futuras. No capitulo 5, apresentam-se as conclusões do estudo.

2 CONCEITOS GERAIS

2.1 OSTEOINTEGRAÇÃO
As primeiras tentativas de implantação dental datam de tempos pré-cristãos. Ao longo

dos séculos, grande variedade de materiais e técnicas foram tentados, mas somente no século
XX registraram-se as primeiras implantações bem sucedidas, como a documentada por
Strock, em 1939 (apud WATZEK E BLAHOUT, 1995).
Em fins dos anos 50, o médico sueco Per-Ingvar Brinemark estudou a integração de
variados materiais ao osso in vivo e cunhou o termo osteointegração. Branemark descobriu
que o titânio, dentre todos os materiais de implante, é o que proporciona a melhor ancoragem
no osso.
Pode-se dizer que, até os anos 60, o trabalho com implantes dentais tinha base
fortemente empírica. Por essa época, Brinemark e Linkow realizaram extensa pesquisa

básica, visando determinar como o implante se integrava ao osso circundante e quais
materiais e técnicas facilitavam essa integração.
A osteointegração pode ser definida de várias formas, segundo o ponto-de-vista

adotado. Zarb e Albrektsson (apud EXPOSITO et al., 1998) definem-na como "um processo
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no qual é conseguida e mantida uma fixação rígida e assintornAtica de material aloplastico no
asso durante cargas funcionais".
Brinemark (apud EXPOSITO et al., 1998) define a osteointegração de quatro
d i ferentes formas:

a)

Do ponto de vista do paciente: Um implante está osteointegrado quando
provê um suporte estável e aparentemente imóvel para uma prótese
submetida a cargas funcionais, sem dor, inflamação ou afrouxamento
durante toda a vida do paciente.

b)

Do ponto da vista da biologia e medicina macro e microscópica: A
osseointegração de um implante no osso é definida como a justaposição
próxima de osso novo e restruturado em congruência com o implante,
Incluindo irregularidades em sua superficie, de forma que, em nível de
microscópico ótico, não há tecido fibroso ou conjuntivo interposto e
estabelecida uma conexão funcional e estrutural direta, capaz de suportar
eargas fisiológicas normais sem excessiva deformação e sem provocar
mecanismos de rejeição.

e) Do ponto de vista biomecânico macroscópico: Um implante está
osteointegrado se não houver movimento relativo progressivo entre o
implante e o osso durante níveis e tipos funcionais de carga durante toda
a vida do paciente e se [o implante] exibe deformações da mesma ordem
de magnitude de quando as mesma cargas são aplicadas diretamente ao
osso.
d)

Do ponto de vista biofisico microscópico: A osteointegração implica
que, em nível de microscópio ótico ou eletrônico, os componentes
identificáveis de tecido dentro de uma estreita zona junto A superficie do
implante sejam identificados como constituintes normais do osso e da
medula óssea, com uma transição gradual para uma estrutura óssea
normal ao redor do implante. Esse tecido mineralizado deve estar em
contato com a maior parte da superficie do implante a uma distância de
nanômetros, de forma que nenhum material funcionalmente significante
exista nessa interface.

A obtenção de osteointegração esta condicionada a variados fatores. Em primeiro
lugar, é preciso que o material apresente boa compatibilidade com tecidos vivos. Isso
dependera, entre outras coisas, de ser quimicamente inerte

e de apresentar propriedades

elétricas que facilitem a adesão de algumas substancias e estruturas orgânicas específicas'.

Teixeira (2001) diz que, imediatamente após a inserção do implante, forma-se sobre ele "uma camada de
macromoléculas glicoproteicas e água, que sell determinante como parte do substrato necessário para
adesão, proliferação, diferenciação e síntese proteica de células de fenótipo osteoblistico" (p. 65).
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Também é imprescindível que, no sitio do implante. não haja processos infecciosos ou

inflamatórios ativos. Alvéolos com periodontite devem ser cuidadosamente tratados antes da
inserção de um implante no local.
essencial que se garanta boa imobilidade do implante, pois mesmo ínfimos

Movimentos podem inviabilizar a osteointegração e promover a formação de uma interface
fi brosa. Isso implica a necessidade de um bom travamento primário do implante no tecido

ósseo. Dai a espera padrão de 3 a 6 meses, preconizada por Brinemark, antes da aplicação de
carga. Métodos posteriores que se baseiam na aplicação imediata de carga, como o sistema
Novum (Nobel Biocare), exigem a obtenção de um travamento primário capaz de resistir As
forças da mastigação.
Segundo Weisman (apud BRANEMARK et al., 1997), os materiais dos implantes

esteointegrados devem apresentar algumas propriedades essenciais: Devem resistir
corrosão; não podem apresentar toxicidade ou provocar rejeição pelos tecidos; devem reunir
características mecânicas adequadas (resistência a esforços, à abrasão e ao desgaste); devem
ser confiáveis e homogêneos, e ainda apresentar custo razoável. Grande variedade de
materiais metálicos e não metálicos reúnem essas características: ligas a base de cromo-

-cobalto, ligas de tântalo, aços inoxidáveis, titfinio, carbono vítreo, biovidro e muitas
cerâmicas. Teixeira (2001) diz que, entre os materiais metálicos, o titfinio comercialmente
puro e a liga de titfinio- alumínio-vanddio (Ti 4A16V) são os de maior sucesso clinico e com
maior embasamento em pesquisas cientificas. Dentre o materiais cerâmicos derivados do

fosfato de cálcio, o autor destaca a hidroxiapatita sintética (Caio (PO4)6 (OH)2), o triad()
fosfato (Ca3 (PO4)), o penta- cálcio -hidróxi-tri-fosfato (Cas (PO4)3 (OH)2). Entre os não derivados do fosfato de cálcio, Teixeira destaca a cerâmica de alumina (A1203), a cerâmica de

zircónia (Zr02) e o cristal de safira (A102).
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Hoje, a imensa maioria dos implantes odontológicos são feitos de titfinio, porque o
titánio, além de oferecer todas as características apresentadas acima, apresenta um grande

potencial de osteointegração, ductilidade e leveza. A grande capacidade do titânio de sofrer
osteointegração é especialmente devida à forma como esse metal oxida. Em breves instantes
após o titânio ser exposto ao ar, uma camada muito fina de óxidos é formada em sua
superficie, com cerca de 3 a 5 nm de espessura. É essa camada de óxidos que protege o

restante do metal da oxidação. Além de quimicamente inertes, os óxidos formados sio duros e
apresentam elevada constante dielétrica (FERREIRA, 1999).
Alguns implantes rosqueaveis Bránemark têm acabamento liso. Mas, atualmente,
costuma-se tratar a superficie do implante para que fique rugosa. Isso facilita a
osteointegração de duas formas: melhorando o travamento primário e, principalmente.

maximizando a area de contato entre o implante e o osso.
Nos implantes de titânio, são três os tipos de acabamento destinados a aumentar a
rugosidade: jateamento por areia, condicionamento Acido e deposição por spray de plasma.

Este Ultimo envolve a produção de altas temperaturas, através de um arco elétrico, o que torna
mais complexo e mais caro. Entretanto, segundo Spiekermann et al. (2000), é o que provoca
melhor rugosidade, aumentando em cerca de seis a dez vezes a area de contato do implante.

Também existem implantes de titânio revestidos de hidroxiapatita, material que, além de
rugoso, acelera a cicatrização óssea (SPIEKERMANN et al., 2000).

2. 2 ALGUNS AVANÇOS IMPORTANTES DOS ANOS 80 E 90

Baseados na experiência clinica acumulada desde meados da década de 60, Brimemark
e seus colaboradores, no inicio dos anos 80, definiram um conjunto de procedimentos clínicos

para preparação do sitio, inserção do implante e cuidados para sua perfeita osteointegração.
Esse conjunto de materiais e técnicas é o mais usado para implante em todo o mundo e ficou
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conhecido como protocolos de Branentark. A definição dos protocolos representa, portanto,
um divisor de águas dentro da implantologia e assinala a consagração do implante endósseo
como opção eficiente e confiável para correção do edentulismo. Entretanto, os anos 80 e 90
vieram a trazer uma série de inovações que vieram a pôr em cheque alguns dos procedimentos
previstos nos protocolos.

2.2.1 Carga imediata
Os protocolos de Brinemark previam que se aguardasse durante algum tempo antes de

aplicar carga aos implantes. Essa espera seria de 3 a 4 meses e de 5 a 6 meses para a maxila
(BRANEMARK et al., 1977; ADELL et al., 1981). A prótese provisória usada pelo paciente

durante esse período de espera não poderia estar conectada aos implantes e também não
deveria transmitir a eles os esforços resultantes da mastigação ou de hábitos parafuncionais
(especialmente bruxismo). Após esse tempo, os implantes eram expostos para instalação dos
elementos transmucosos, sobre os quais se instalaria a prótese.
Essa forma de inserção de implantes, em dois estágios, é ainda hoje largamente usada,
devido a sua maior segurança em promover a osteointegração. Entretanto, na década de 80, o
International Team of Oral Implantology desenvolveu um procedimento de estagio único para
inserção e carga dos implantes. Esse procedimento atualmente é rotineiro e também oferece
boas taxas de sucesso. Segundo Lazarof (1992), a aplicação imediata de carga, por estimular o
osso, evita a reabsorção óssea. Portanto, desde que garantido um bom travamento primário.
para permitir a osteointegração, a implantação em um estágio pode ser até vantajosa, em
termos de custos para o paciente (reduz-se o tempo total de tratamento e poupa-se uma
cirurgia, baixando os custos). Especialmente a partir de 1990, a implantação com carga
imediata passou a realizada também com implantes do sistema Brfinetnark, obtendo se bons
-
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indices de sucesso (SALAMA et al., 1995; HENRY et al., 1997; BERMAN e GARFIELD,
1997; SCHNITMAN etal., 1997).

2.2.2 Implantação imediata

Os protocolos de Branemark previam que se aguardasse de seis a doze meses depois
de uma extração antes de inserir um implante no mesmo local (Novaes e Novaes Jr, 1995).
Durante esse tempo, haveria a cicatrização do tecido ósseo, com substituição progressiva do
coágulo de extração por osso novo. A gengiva adjacente ao dente extraído era suturada por
sobre o sitio de extração e cicatrizava-se após duas ou tits semanas, recobrindo a crista
alveolar e isolando o alvéolo do ambiente oral.
Em fins dos anos 80, começaram a ser tentadas as primeiras implantações imediatas.
Isto 6, insere-se o implante logo após a extração, sem aguardar a cicatrização dos tecidos 2 .
Mathys (1998) apresenta como vantagens da implantação imediata: Necessita-se de apenas
uma cirurgia; preserva-se ao máximo a placa óssea bucal e as dimensões dos tecidos moles;
preserva-se melhor a estética; o alvéolo funciona como guia natural para inserção do
implante; reduz-se o tempo necessário para completar o tratamento. Entretanto, segundo o
autor, ha também desvantagens: Torna-se mais difícil fechar os tecidos, porque a extração
deixa uma abertura no tecido gengival; existe maior risco de infecção, especialmente se já
houver infecção preexistente; é bastante freqüente a necessidade de regeneração óssea
dirigida, implicando aumento no custo do tratamento e exigindo do cirurgião-dentista maior
habilidade cirúrgica; a quantidade de osso disponível pode ser reduzida.
Assim, ainda de acordo com Mathys (1998), a implantação imediata só é indicada em
areas com grandes exigências estéticas, especialmente com tecido bucal duro e mole pouco

2

Na chamada implantação imediata, insere-se o implante, sobre o qual se instala um parafuso de cicatrização,
na mesma sessão da extração. Na implantação recente, aguarda-se cerca de seis semanas antes de inserir o
implante, para permitir que os tecidos moles cicatrizem (Mathys, 1998).
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espessos (como na maxila anterior) e quando o paciente tem pressa em completar o
tratamento. Além disso, é necessária boa quantidade de osso apicalmente ao alvéolo e,
preferencialmente, pequena dimensão vestíbulo -lingual do alvéolo de extração.

2.2.3 Uso de materiais de preenchimento e membranas

Nas implantações imediatas, o formato cilíndrico dos implantes, em oposição ao
formato aproximadamente cônico das raizes, provoca a existência de espaços entre o implante

e as paredes do alvéolo, principalmente na região mais próxima da crista alveolar. Esses
espaços precisam ser preenchidos com osso, para favorecer a fixação do implante, e não
invadidos por tecido gengival. Principalmente quando se tem uma diferença muito grande
entre as dimensões do implante e a cavidade óssea (como após a extração de dentes

posteriores) é preciso preencher o espaço osso-implante com materiais estimuladores da
osteogênese. Vários desses materiais, chamados genericamente de materiais de preenchimento

foram testados desde fins da década de 80, e muitos, como a hidroxiapatita, o osso bovino
liofilizado (DFDB), o osso aut6geno particulado, o plasma rico em plaquetas (PRP), entre
outros, estão em uso clinico, sendo aplicados isoladamente ou combinação.

As implantações imediatas também popularizaram o uso das membranas para
regeneração tecidual dirigida. Com o uso de membranas visa-se especialmente evitar que os

tecidos gengivais invadam o espaço entre o implante e o dente. Becker et al. (1994) dizem que
a função da membrana é manter livre o espaço ao redor do implante, de forma a permitir que
o coagulo sangUineo organize-se como um calo ósseo e, mais tarde, como osso novo. Os

autores apresentam dois critérios para uso de membranas: em espaços menores do que 3 mm,
não é necessário usar membrana; o osso neoformado deve promover um aumento

significativo na capacidade de o implante resistir a cargas.
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2.2.4 Instalação de protases unitárias sobre implantes

Durante a década de 70 e parte dos anos 80, a inserção de implantes visava
especificamente fornecer suporte para a instalação de próteses totais. Em meados dos anos 80,
começam as primeiras tentativas de se usar implantes para instalação de próteses unitárias.

Algumas adaptações se fizeram necessárias, entre as quais a criação de dispositivos para
evitar a rotação da coroa em relação ao pilar. 0 pilar UCLA, criado em 1988 por Steven
Lewis, apresentava como dispositivo anti-rotacional um hexágono que se encaixava na cabeça
do implante. 0 pilar era aparafusado no implante, e a coroa poderia ser cimentada ou
aparafusada a esse pilar. Um problema com esse sistema é que o parafuso do pilar,

confeccionado em titânio, freqüentemente afrouxava (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2001).
Pouco tempo depois, a Nobelpharma desenvolveu o sistema STR (single tooth
restoration). Esse também apresentava sistema anti-rotacional constituído de hexágono para
encaixe diretamente sobre a cabeça do implante. Como o pilar UCLA, este também era
afixado ao implante por meio de parafuso de titânio, favorecendo o afrouxamento. 0 uso de
parafuso de ouro, por permitir a aplicação de maior torque no aperto, veio a reduzir bastante

esse problema.
A técnica de implantação de elemento único só se tornou confiável no inicio dos anos

90, com o surgimento do pilar CeraOne (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2001). Como os anteriores,
este pilar possui um sistema anti-rotacional encaixado na cabeça o implante. A fixação é
também feita com parafuso de ouro. A coroa é cimentada sobre um munhão hexagonal, com

distância variável entre 1 a 5mm da base do pilar, dependendo da altura dos tecidos moles.
Segundo Ribeiro e Oliveira (2001), por apresentar uma seqüência clinica facilmente
compreensível e bons indices de sucesso em longo prazo, o pilar CeraOne 6, de forma geral, o

mais usado para reposição de elementos unitários. Entretanto, seu uso é contra-indicado na
regido dos incisivos inferiores, devido as suas dimensões. Nesse caso, os autores recomendam
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o uso de pilar STR NP. Winckler (s.d.) também aponta como contra-indicações do pilar

CeraOne, entre outras: implante com inclinação mesial ou distal, dificultando a inserção da
coroa; espaço vertical inferior a 7,5 mm; restaurações múltiplas.
Um problema relativamente comum a ser enfrentado no caso das implantações únicas
uma angulação não ideal do implante em relação A posição projetada para a prótese. Para
compensar a diferença de angulação, foram criados pilares angulados, cujo eixo, após
instalação forma um Angulo predeterminado em relação ao eixo do pilar. Segundo Kerstein et
al. (2000), o uso desses pilares é limitado por três fatores: sua padronização em uns poucos
ângulos (7°, 15° e 30 0 ); o fato de serem formados por múltiplas partes móveis (a conexão do

pilar, o pilar em si e o parafuso do pilar); possibilidade de perda estética porque o metal
transparece através da coroa. Com pilares personalizados, como se verá a seguir, esses
contratempos podem ser eliminados.

2.2.5 0 sistema Novum

Culminando uma tendência geral de simplificação e agilidade, a Brinemark Systems
iniciou, em fins dos anos 90, o uso clinico do sistema Novum. Na verdade, os primeiros
cstudos para criação de um sistema rápido para correção do edentulismo total da mandíbula
começaram ainda em 1980 BrAnemark (2001), mas só 16 anos depois começaram as

aplicações clinicas.
O Novum baseia-se em simplificação extrema e padronização. Segundo Darle (1999),
6 sistema Novum requer um procedimento cirúrgico complexo, pois é necessário criar
configurações anatõmicas semelhantes a partir de mandíbulas com formatos e condições
gerais bastante diversas. Em quase todos os casos, a maxila do paciente precisa ser reduzida e
alterada para receber os dispositivos necessários A. instalação da prótese. Em pacientes com
pequena perda óssea, pode ser necessária uma alveolectomia radical (HIGUCHI E NESS,
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2001). Por outro lado, os procedimentos protéticos são relativamente simples, porque as guias
e componentes pré-fabricados conectam-se sempre da mesma forma. Assim, dispensam-se
impressões e não se utilizam componentes temporários. Todo o tratamento, que pode incluir a
extração de dentes remanescentes, é completado em apenas um dia.

2.2.5 Personalização de pilares

Por fim, os anos 90 trouxeram ainda ao cenário da implantodontia os pilares
personalizados, tema deste trabalho. 0 primeiro sistema destinado à personalização foram os
pilares UCLA, que começaram a ser utilizados clinicamente no inicio dos anos 90. 0 sistema
de personalização mais recente é o Procera, que envolve o uso de sistema CAD-CAM.
A personalização dos pilares permite que se resolvam situações protéticas não
satisfatoriamente atendidas pelos pilares pré-fabricados, especialmente quando certas
exigências anatômicas e estéticas não podem ser garantidas. Por exemplo, segundo Praster
(1998), na combinação de um implante Brinemark com um pilar CeraOne (nãopersonalizavel), para que se obtenha uma restauração anatômica e esteticamente correta, é
necessário que:
1. 0 eixo do implante coincida com

o da coroa;

2. Uma camada de tecido mole de, pelo menos, 2 mm esteja presente sobre
o implante;
3. Exista espaço suficiente, entre o implante
um pilar e uma coroa . (Prõbster, 1998)

e o dente oposto, para instalar

0 uso de pilares pré-fabricados, nessas situações, leva a resultados satisfatórios. Por
outro lado, a personalização do pilar e da coroa oferece importantes vantagens quando se tem
situações não ideais, como:
1.

Quando os eixos verticais do implante e da coroa não coincidem, isso
resulta em sobrecontorno labial ou lingual, ou a parede da coroa se torna
inceitavelmente fina;
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2. Se a camada de mucosa sobre o implante for fina demais, a margem
superior do implante ou a margem inferior, mesmo do menor pilar
disponível, toma-se visível;
3. Uma coroa não pode ser instalada em ausência de espaço interoclusal.
(Prôbster, 1998)

2.3 PERSONALIZAÇÃO E ESTÉTICA
0 melhor ajuste final entre coroa e pilar cimentados é de cerca de 801.un,
suficientemente grande para a proliferação bacteriana 3. Portanto, a linha de cimentação deve
ficar a cerca de imm da margem gengival, para permitir a higienização e evitar o acúmulo de
placa bacteriana e os problemas dela decorrentes. Nos sistemas padronizados, trazer a linha de
cimentação para essa altura implica perda do perfil de emergência. Já nos sistemas
personalizados, consegue-se, mesmo elevando a linha de cimentação, obter o perfil de
emergência desejado, com considerável ganho estético.
Os sistemas personalizáveis cerâmicos permitem ainda um outro importante ganho
estético. Em sistemas metálicos, uma gengiva muito delgada resulta num aspecto azulado ou
acinzentado. Sadoun e Perelmuter (1997) atribuem esse efeito ao fato de que a gengiva menos
espessa é incapaz de bloquear a luz refletida pela superfície metálica do pilar. As cerâmicas,
por ter coloração e luminosidade próximas dos dentes naturais, eliminam esse problema.

No caso do sistema Procera, obtém-se uma adaptação de cimentacao melhor.

3 PRINCIPAIS SISTEMAS DE PILARES PERSONALIZADOS

0 uso de pilares personalizados de qualquer tipo oferece uma série de vantagens em
relação aos sistemas convencionais: pela compensação de angulação do implante, obtém-se
um melhor perfil de emergência; tem-se melhor controle dimensional; é possível executar um
melhor manejo dos tecidos moles, o que permite a definição de um contorno gengival mais
estético e anatomicamente mais adequado; há ganho de estética; evitam-se os "contratempos
criados pela necessidade de um amplo número de componentes" (KANCYPER et al., 2001); é
possível a "modificação do pilar para ajustar-se ao contorno da restauração, ao invés de
projetar a restauração para ajustar-se à forma do pilar"; tem-se melhor distri buição de esforços
e facilita-se a higiene (KOURTIS, 2002). As principais desvantagens apresentadas pela

personalização são o custo mais elevado (especialmente para os pilares cerâmicos e o sistema
Procera) e algum aumento no tempo de tratamento, na maioria dos casos.
Abaixo, apresentam-se as características gerais de alguns sistemas de personalização.
Em seguida, são revisados artigos que tratam do uso clinico de pilares personalizados.
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3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DE
PERSONALIZAÇÃO

3.1.1 Sistemas Cerâmicos
Os sistemas cerâmicos consistem em pilares cerâmicos próprios para serem esculpidos
na boca do paciente ou no laboratório, com ajustes posteriores pelo dentista. Entre estes
Sistemas incluem-se: ZiReal (3i), pilar em cerâmica TZP (zirc6nia) fundida, com interface de
titânio; CerAdapt (Nobel Biocare), pilar em mesoestrutura alumina; BioCera (Biolok
International): pilar em zircônia-alumina. As vantagens destes sistemas são: a boa adaptação
(excelente, no caso do ZiReal); a rapidez de execução; a estética das cerâmicas; a
possibilidade do preparo na boca do paciente. São desvantagens o custo relativamente elevado
e o fato de o formato final ser limitado pelo bloco cerâmico.
Outra desvantagem importante dos sistemas cerâmicos é sua resistência mecânica
Inferior. Segundo Papavasiliou et al. (1996), com a introdução das cerâmicas sinterizadas, a
odontologia passou a dispor de materiais cerâmicos "capazes de suportar as exigências
funcionais da maioria das próteses implanto-suportadas convencionais pequenas". Entretanto,
Kerstein et al. (2000) apontam como uma das desvantagens dos pilares cerâmicos sua menor
resistência mecânica em relação aos pilares de titânio.

3.1.2 Pilares tipo UCLA
Os pi lares UCLA apresentam-se em três tipos: calcinavel, usinado e modificado com
adição de cerâmica. 0 sistema UCLA calcinivel utiliza uma peça plástica que é esculpida ou
esculpida e encerada. Essa peça é enviada para fundição em laboratório. As vantagens deste
sistema são seu baixo custo, a facilidade de conferir à peça o formato desejado e possibilidade
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de fundição nas mais variadas ligas metálicas. Sua principal desvantagem são os problemas de
adaptação próprios de peças moldadas.
Kerstein et al. (2000) apontam ainda uma outra desvantagem importante dos pilares

deste tipo: Eles são, em geral, pequenos demais na porção cervical para permitir que se
obtenham contornos gengivais adequados A. melhor estética.
0 sistema UCLA usinado utiliza uma peça de titânio ou tilite, que é personalizada em
consultório e/ou no laboratório. Suas vantagens são a rapidez de confecção, a adaptação

perfeita própria da usinagem e o custo baixo. São desvantagens a impossibilidade de
personalização por acréscimo e a menor estética.
Esse é o sistema de personalização mais antigo. As primeiras personalizações foram
feitas em pilares usinados de titánio, os quais eram instalados sobre o implante e preparados
de acordo com as necessidades do trabalho, podendo ou não ser dado o acabamento final em
laboratório.
Por fim, o sistema UCLA modificado utiliza uma pe ça fundida, com aplicação direta

de cerâmica (por exemplo, o sistema PQD — PRISCO et al. 2001). As vantagens são a
ausência de linha de cimentação e a economia de um passo para aplicação da cerâmica, em
comparação com a UCLA tipo pilar e coroa. JA principal desvantagem é a limitação quanto ao

posicionamento do implante com relação ao parafuso de fixação.

3.1.3 Sistema Procera
0 sistema Procera (Nobel Biocare) envolve a digitalização tridimensional, em

equipamento próprio, de um pilar provisório esculpido em plástico e encerado. Os dados
digitais gerados são enviados por correio eletrônico para a Suécia ou os EUA, para usinagem
de uma peça em cerâmica ou titfinio, que é mandada por correio para o dentista. As principais
vantagens deste sistema são: a grande precisão obtida com a usinagem; a estética
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(especialmente no caso de pilares cerâmicos); a excelente resistência mecânica; a obtenção de
um perfil de emergência adequado a cada caso; a possibilidade de dar qualquer formato ao
pilar; a confecção do contorno do preparo subgengival respeitando o sulco gengival
(MARCHACK E YAMASHITA, 2001). Bonnard et al. (2001) citam ainda como vantagens a
biocompatibilidade, a baixa codutividade térmica, a resistência â. degradação na cavidade oral,

e a estabilidade da cor. As desvantagens do sistema Procera, segundo estes autores, são o
custo mais elevado e o maior tempo de execução laboratorial. Já Marchack (1996) alista ainda
como vantagens dos pilares personalizados Procera: junção anti-rotacional entre implante e
pilar; possibilidade de aperto com torque de 32 Ncm; criação dos contornos transicionais do
tecido e do perfil de emergência no sulco gengival, ao invés de fazê-lo como parte da coroa.

3.2 REVISÃO DE ESTUDOS SOBRE PERSONALIZAÇÃO
Nesta seção, revisam-se inicialmente quatro estudos sobre pilares personalizados de
cerâmica. Depois, são revisados três estudos sobre pilares cerâmicos e um sobre um pilar de
titfinio modificado, com ombro em porcelana. Em seguida, revisam-se três estudos sobre o
uso do sistema Procera e de um sistema similar, também personalizado através de técnicas de
CAD/CAM. Por fim, é revisado um estudo sobre o uso de um sistema UCLA calcinavel
modificado. Objetiva-se, com essa revisão, verificar questões praticas relativas
personalização de pilares.
Marzouk (1996) apresenta o pilar transmucoso TFM, que é cimentado sobre um

implante de titânio em forma de parafuso. 0 pilar é constituído de um cilindro de cerâmica de
alumina polida, com ombro inclinado e que apresenta um pino anti-rotacional de liga de
titanic', que é cimentado no interior do implante. A parte superior desse pilar pode ser
esculpida, em consultório ou laboratório, para formar o núcleo da coroa (Fig. 1).
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0 autor alista as seguintes vantagens do pilar TFM:
1. A inclinação do colarinho favorece uma margem cervical anatômica e
reduz o risco de um sobrecontomo da junção prostética. A dimensão
maior do pilar, 7 mm, segue o conceito de "premolarização", limitando o
preparo da coroa a um volume potencial compatível com o suporte do
implante.
2. 0 preparo do TFM por broca de alta rotação permite um ângulo de pilar
de até 27 graus, [o que] elimina a necessidade de ter em estoque uma
série de conectores com variadas alturas e ângulos.
3. A estética desse conector cerâmico (...) permite uma margem prostética
justagengival ou até supragengival (...).
4. A qualidade refrativa do TFM serve como um isolamento eletrogalvânico entre o implante e a estrutura prostética (...) com menos risco de
difusão iónica (...).
5. As duas juntas cimentadas — entre o pino anti-rotacional e o implante e
entre a prótese e o pilar — distribuem e absorvem as forças oclusais (...).
(MARZOUK, 1996)

a

C

Figura 1: Pilar TFM. a) Pilar transmucoso e pino de conexão; b) Esquema do
pilar instalado em um implante; c) Pilar já esculpido, pronto para a instalação da
coroa cerâmica. (MARZOUK, 1996)

Outra vantagem importante do pilar TFM é alta adsorcão que a cerâmica de alumina

apresenta, isto 6, sua capacidade de ser coberta com líquidos. Isso representa uma maior
facilidade em promover a adesão dos tecidos orgânicos. Os ations livres de Al+3 captam
anions 0-, os quais atraem água e proteínas. Essas substâncias agem como uma camuflagem
que faz com que a alumina deixe de ser considerada um corpo estranho.
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Vasconcelos et al. (1997) apresentam estudo de caso no qual se utilizou pilar
CerAdapt (Nobel Biocare). Inicialmente, os autores apresentam as características gerais do

pilar e suas indicações: 0 pilar CerAdapt é confeccionado em alumina sinterizada, é
biocompativel, não corrosivo, apresentando dureza elevada e grande estabilidade química.

indicado para restaurações unitárias em dentes anteriores e pré-molares, especialmente
quando ha grandes necessidades estéticas e se dispõe de condições adversas, como gengiva

delgada e implantes em angulações pouco apropriadas. Como a resistência mecânica da
cerâmica é inferior à do titânio, o pilar CerAdapt é contra-indicado quando há grandes cargas
oclusais (bruxismo, substituição de molares) ou quando a inclinação do pilar em relação ao

implante for superior a 30°.

No caso apresentado pelos autores, uma paciente de 29 anos sofreu um acidente
automobilístico que ocasionou fratura e perda do dente 11. Após a cicatrização 6ssea, a
paciente recebeu implante que ficou com inclinação ligeiramente para vestibular. Esse fato,
associado à presença de gengiva delgada e A. alta exigência do caso, motivou a escolha do
pilar CerAdapt.

Primeiramente, fez-se o registro do posição do implante com coping de transferência.
Depois de parafusado o análogo do implante no coping de transferência, o conjunto foi fixado

no molde de silicone. Depositou-se material resiliente na area correspondente à gengiva, antes
de vazar o gesso, para criar uma margem gengival de aspecto natural. Depois de conectado ao
modelo de trabalho, o pilar CerAdapt foi reduzido A. altura desejada com brocas diamantadas,
sob irrigação abundante. A extensão do preparo ficou entre 0,7 e 1,0 mm subgengivalmente,
seguindo o contorno do arco gengival. 0 desgaste axial do bloco produziu um chanfrado corn
1,2 a 1,5 mm de profundidade e Angulo de cerca de 120°. Depois de preparado o pilar, este foi

fixado no implante, na boca do paciente, e foi realizada a moldagem para confecção da coroa.
0 trabalho foi finalizado com uma coroa de porcelana pura, cimentada.
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Sadoun e Perelmuter (1997) apresentam um novo material para confecção de pilares

cerâmicos destinados a uso em regiões estéticas, bem como a técnica de personalização desses
pilares. 0 material cerâmico constitui-se de uma mistura de alumina (óxido de alumínio),

céria (óxido de cério) e zircemia (óxido de zirc6nio) parcialmente estabilizada. Para
personalização, é necessário começar com um bloco cerâmico grande, que será esculpido no
formato desejado, pelo próprio cirurgião-dentista, no consultório, ou por técnico, em um
molde mestre. 0 formato inicial desse bloco é de um cilindro de 9 ou 10 mm de diâmetro por

15 mm de altura (Fig. 2). Sao dimensões bem superiores As de um pilar normal, mas é isso
que permite maior flexibilidade para que se consiga o formato e ângulo mais adequados.

\

Vista mésio-distal

45

0

Vista vestíbulo -lingual

Figura 2 — Formato do bloco cerâmico, mostrando as várias possibilidades de usinagem e
angulação (Sadoun e Perelmuter, 1997)

O perfil de emergência obtido também pode ser cuidadosamente controlado, para
refletir a anatomia normal do dente (Fig. 3).

Pré-molar

Incisivo

Figura 3 — Vista oclusal do bloco cerâmico, mostrando duas possibilidades de usinagem para
diferentes perfis de emergência (Sadoun e Perelmuter, 1997)
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Para resistir As fortes cargas da mastigação, o material cerâmico do pilar deve
apresentar grande resistência mecânica. Entretanto, para esculpir uma cerâmica com tal
resistência, são necessárias brocas de diamante, e o serviço é !ento, o que implica aumento
nos custos. Para enfrentar esse problema, os autores desenvolveram um procedimento de
laboratório em duas fases. Inicialmente, um bloco cerâmico poroso pré-sinterizado é
esculpido pelo cirurgião-dentista ou pelo técnico protético. Isso é grandemente facilitado
porque o bloco tem baixa resistência mecânica, equivalente a de giz duro. Nesse momento,
controlam-se: o formato do perfil de emergência (redondo, oval, elíptico ou triangular), a
posição (mais lingual ou mais distal), as larguras mesio-distais e o nível da margem. Depois
de esculpido, no consultório ou no laboratório, o pilar resultante é submetido a urn processo
de infiltração de vidro, semelhante ao utilizado no sistema In-Ceram.
Os autores apresentam um estudo de caso para oferecer detalhes a respeito dos
procedimentos clinico-laboratoriais: Uma mulher de 56 anos apresentou-se A clinica com dois

implantes já inseridos na posição dos incisivos laterais superiores, mas mal posicionados. As
cabeças dos implantes estavam mais para bucal que as raizes dos dentes adjacentes, a
angulação dos implantes também estava orientada mais para bucal e havia muito pouca altura
e espessura de tecido mole circundando os parafusos de cicatrização. Planejou-se um
tratamento com: tomada de impressão em silicone, após a instalação de copings de
transferência; a preparação de modelo mestre com os tecidos moles; preparação de pilares
personalizados para compensar a má orientação dos implantes; finalização do serviço com a
instalação de coroas cerâmicas.
Na confecção do bloco cerâmico, são usadas alumina e céria (60% em peso) e zircônia
(40% em peso). 0 acréscimo de zircônia confere A cerâmica obtida resistência A flexão,
dureza e resistência A fadiga. Os óxidos são misturados a um ligante termoplástico, e a massa
obtida é moldada por injeção. No hexágono que se ajustará a cabeça do implante, a precisão
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obtida é superior a 0,1%. Numa primeira ida ao forno, o material termoplástico é queimado.
Depois, o material é sinterizado a 1300°C.
Os blocos, no caso em estudo, foram esculpidos em laboratório, a partir do molde
mestre. Inicialmente, reduziu-se a dimensão mésio-distal, para permitir o encaixe do troquei
na moldagem. Depois, esculpiu-se a curva bucal, prepararam-se as margens, com chanfro
subgengival profundo e foram feitas as reduções necessárias para acomodação doa coroa.
Concluída a preparação do bloco, realizou-se a infiltração com um vidro especial para
alumina-zircônia, e o material foi levado ao forno para vitrificação a 1130°C, durante 90
minutos. 0 excesso de vidro foi removido por jateamento de areia.
Depois de preparado o bloco, ainda são possíveis alterações, no consultório, com
broca de alta rotação, sob irrigação abundante. Para melhor efeito estético, os pilares podem
ser ter sua cor alterada. Pode ser usada porcelana cor de gengiva para redução de coroa
clinica.

Pastor et al. (2002) relatam caso em que utilizou o pilar de zirc8nia personalizável
ZiReal (Implant Innovations) (Fig. 4). Esse pilar é confecionado em TZP (policristais
tetragonais de zirc6nia), apresentando uma interface de titânio com hexágono, para encaixe no
implante.

Figura 4: Pilar ZiReal e parafuso do pilar em ouro.
(ANDRIANI Jr, 2002)

_
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-O caso relatado pelos autores é de um jovem de 25, que se apresentou ao consultório

com avulsão do dente 11 e necrose do 21, devido a trauma fisico. Utilizou-se o dente
avulsionado

de prótese adesiva.

para confecção

0

dente

necrótico

foi tratado

endodonticamente. 0 plano de tratamento adotado incluiu a instalação de prótese
implantossuportada no elemento 11. Optou - se por uma cirurgia de estágio Calico (implantação

imediata). Sobre o implante, foi instalado um cicatrizador. Na mesma consulta em que se fez

a inserção do implante, instalou-se no

espaço 11 uma prótese adesiva.

Após 8 meses, foi removido o cicatrizador e realizou-se uma moldagem para
confecção da coroa provisória, tendo-se instalado sobre o implante um transferente de

moldagem. Confeccionou-se gengiva artificial com resina autopolimerizavel. 0 dente
provisório foi construido utilizando-se um dente de estoque e resina fotopolimerizavel sobre

um cilindro de titânio. O provisório serviu para definição do contorno gengival e das papilas
interproximais.

Depois de 6 meses, foi cimentado no dente 21 um pino pré-fabricado de zircõnia, que
foi preparado para receber uma faceta laminada. No modelo de trabalho, foi parafusado sobe

o análogo do implante um pilar

cerâmico de zircõnia ZiReal. Este foi preparado com brocas

de alta rotação e abundante irrigação para receber uma coroa ZiReal.
Para conectar o pilar personalizado ao implante, na boca do paciente, foi usada chave
contra-torque e aplicado um torque de 32 N.cm ao parafuso de ouro 24 K. As coroas sobre o
dente 21 e o implante em 11 foram cimentadas com cimento resinoso.
PrObster et al. (1996) apresentam as modificações possíveis no pilar CeraOne e sua
associação com coroas cerâmicas Celay-InCeram. Segundo os autores, existem situações em
que é interessante modificar esse pilar:

Divergências entre os eixos da coroa e do implante podem impedir o uso de
partes pré fabricadas, por causa do volume excessivo por vestibular ou
lingual (...). Nos casos de recessão de mucosa, mucosa muito delgada, ou
-
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posicionamento supracrestal do implante, o ombro cervical metálico, mesmo
do menor pilar, aparecerá e prejudicará a estética. A falta de espaço
interoclusal também pode implicar a modificação do pilar.
Segundo os autores, as modificações podem ser feitas em laboratório ou na boca do

cliente. Entretanto, o ajuste intraoral pode provocar a contaminação dos tecidos moles com
partículas de titânio. Além disso, pode haver dano aos tecidos peri-implantares. Assim, os
autores sugerem o ajuste em laboratório, a partir de moldagem. As modificações podem se dar
de três maneiras (Fig. 5):
(1) é possível uma redução de até 2 mm na altura; (2) (...) pode-se aplicar
uma inclinação de 15 0 [por vestibular]; (3) o ombro cervical do pilar de 1
mm pode ser reduzido em 0,6 mm na altura, restando um chanfro para uma
margem exata de coroa. (PRÓBSTER et al., 1996)

Pilar CeraOne

Parafuso
de ouro

Implante

Figura 5: Esquema do pilar CeraOne, mostrando as possibilidades de modificação:
(A) redução na altura oclusal; (B) aplicação de inclinação de 15 0 na vestibular; (C)
parede circular axial de 1,0 mm, que deve permanecer para retenção da coroa; (D)
redução de 0,6 mm no ombro cervical (PRÓBSTER et al., 1996).

Prübster (1998) apresenta estudo de caso com personalização de pilar CeraOne
(Nobel Biocare). 0 paciente era um jovem de 17 anos, com agenesia dos incisivos laterais

superiores. Após ortodontia, foram inseridos dois implantes nos espaços edêntulos, seguindo-e período submucoso. Depois de quatro meses, os implantes foram expostos e receberam
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pilares de cicatrização de titinio. Depois da cicatrização, foram tiradas impressões com postes
de impressão parafusados nos implantes.
Foram então fabricados moldes mestres com réplicas dos implantes. Isso permitiu a
seleção

e ajuste do pilar em laboratório. Houve um problema de falta de espaço no lateral

esquerdo, que foi resolvido com desgaste cuidadoso do pilar. Três meses após a cimentação
definitiva das coroas cerâmicas, havia boa formação de papilas interdentais e remodelagem da
mucosa, que havia sido deslocada apicalmente na inserção dos implantes. 0 autor conclui que
as modificações no pilar CeraOne e uso de coroa Celay In-Ceram oferecem maiores opções
anatômicas e estéticas.
Jemt (1998) apresenta estudo retrospectivo de dois anos, realizado com 14 pacientes

que receberam pilares personalizados sustentando coroas unitárias. O único critério para
inclusão dos casos no estudo foi que o orifício de acesso da coroa não estivesse localizado na
face lingual. Ao todo, foram acompanhadas 17 coroas. Sete coroas estavam instaladas na
posição de incisivos centrais, oito em incisivos laterais, uma em canino e uma em pré-molar.
Uma das coroas estava localizada na mandíbula (em posição de incisivo central). Todas as
demais estavam na maxila.
Todos os pacientes receberam implantes Brinemark e pilares padrão. Dois pacientes
receberam próteses parciais depois da cirurgia de segundo estagio. Os demais receberam
coroas provisórias em acrílico. A impressão final, realizada diretamente sobre os implantes,
deu-se cerca de 55 dias depois da cirurgia de segundo estágio.
Depois da fabricação do molde mestre, utilizaram-se pilares personalizáveis de titfinio.
Esses pilares foram esculpidos pelo técnico. Foi feito um chanfro seguindo o contorno
gengival terminado cerca de 1 a 2 mm subgenvivalmente. Aplicou-se diretamente ao cilindro
do pilar porcelana de baixo ponto de fusão. A coroa final foi guarnecida de orifício para
acesso ao parafuso na face oclusal ou palatal.
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Os pacientes foram radiografados quando do selamento dos orificios com guta percha

e resina composta e um ano depois. À exceção de um paciente que mudou de cidade, todos os
demais foram acompanhados durante dois anos. Todos os implantes permaneceram estáveis
durante esse tempo; uma das coroas afrouxou, e o parafuso teve que ser reapertado. A perda

Óssea média foi de 0,4 mm durante o primeiro ano de função. 0 autor conclui que os
implantes personalizados de titânio mostraram bons resultados de curto prazo, comparáveis a
outros pilares para o sistema Brfinemark.
Marchack e Yamashita (1997) também apresentam um pilar composto, o CeraOne
modificado (Fig. 6), com ombro de porcelana.

Figura 6: Pilar CeraOne modificado, com ombro de porcelana fundido ao
elemento de titânio (MARCHACK E YAMASHITA, 1997)

Entre as vantagens desse tipo de pilar, os autores apontam:
(1) é feito de titfinio, (2) tem interface usinada com o corpo do implante, (3)
tem um dispositivo de contra-torque que permite a aplicação de um torque
de 32 Ncm no parafuso do pilar, (4) permite a correção da angulação do
implante, (5) permite estética gengival em tecido delgado, com a porcelana
bloqueando a cor metálica do titinio, (6) suporta e cria os contornos
transicionais do tecido no sulco gengival, e (7) o pilar pode ser posicionado a
uma altura ideal da crista gengival do tecido. (MARCHACK E
YAMASHITA, 1997)
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Como desvantagens desse sistema são apontadas a menor resistência da porcelana e a
ligação questionável entre porcelana e metal. Entretanto, segundo os autores, ha estudos que
demonstram que essa ligação não tem sido o fator iniciador das falhas.
0 autores descrevem o procedimento para transformar o pilar cilíndrico do CeraOne
em um elemento transmucoso de cerâmica de titânio de formato anatômico. Após a

cicatrização dos tecidos, é tomada uma impressão do implante e é confeccionado um modelo
de trabalho. É selecionada a altura adequada do pilar CeraOne, de acordo com a distancia
desde o corpo do implante até a crista gengival e a linha de acabamento subgengival desejada.
Seleciona-se também um coping de ouro CeraOne, que é assentado sobre o pilar modificado.
0 parafuso de ouro é reduzido, de forma a permitir o espaço necessário para uma coroa
metalo-cerâmica. Também é feita a redução do hexágono externo, nas dimensões vestibular e

lingual. Faz-se o enceramento do cilindro de ouro reduzido para obter um formato de coping
ótimo. Depois, esse cilindro é incluído e fundido em ouro metalo- cerâmico apropriado. Então,

aplicado material cerâmico ao coping de ouro modificado, obtendo-se uma coroa metalocerdmica com margens de ombro em porcelana.
Marchack (1996) traz estudo de caso que demonstra técnica para criação de perfil de
emergência ideal a partir do uso de um pilar personalizado de titânio Procera. Um jovem de
21 anos apresentou-se para tratamento com uma prótese parcial removível no lugar do dente
11. Foi planejada uma prótese unitária implanto-suportada.
Utilizou-se um implante Brânemark rosqueado de 3,75mm x 15mm. Foi feita uma

moldagem transcirúrgica. Foi conectado um análogo do implante no coping de transferência
do modelo cirúrgico
Preparou-se também um segundo enceramento diagnóstico, que incluiu os contornos
do formato de raiz e o perfil de emergência. A partir desse enceramento, preparou-se um
modelo em resina, com um cilindro de implante provisório. Esse modelo foi cortado no nível
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da junção amelo-cementiria do dente vizinho (incisivo central direito). 0 que restou do
modelo em acrílico era então o desenho do formato de raiz do pilar. A moldagem e esse
modelo foram enviados ao laboratório da Custom Solutions para usinagem em titânio, com o
hexágono do CeraOne na porção coronal.

Na cirurgia de 2° estágio, instalou-se o pilar e uma restauração provisória. Durante a
cicatrização, ajustaram-se as margens em torno do pilar de acordo com as margens gengivais
próximas. As margens do pilar foram colocadas cerca de 0,5 mm em relação as margens do

tecido. Foi feita então uma impressão do pilar e se fabricou uma coroa metalo-cerâmica e fez-se uma avaliação da estética, do afrouxamento do parafuso do pilar e da biocompatibilidade
com o tecido gengival.
Marchack e Yamashita (2001) relatam caso clinico em que se utilizou a tecnologia

CAD/CAM do sistema Procera para criar um pilar cerâmico em alumina. A paciente, uma
mulher de 65 anos, tinha um espaço edêntulo na posição 31 (incisivo mandibular central
esquerdo).

Na cirurgia de inserção do implante, foi tomada uma impressão para obter a posição
do implante. Esta foi usada para transferir a posição do implante para a moldagem mestra.
Fez-se uma restauração provisória diretamente sobre o molde de implante modificado. Com
essa restauração visava-se representar os contornos transicionais ideais de uma restauração
definitiva. Na cirurgia de segundo estágio, essa restauração foi instalada sobre o implante,

deixando-se cicatrizar os tecidos moles cicatrizar em torno dela.
Depois da cicatrização, fez-se uma impressão para tomar diretamente a posição do
implante e foi fabricado um molde de trabalho. No laboratório, um cilindro provisório de
implante foi usado para fazer o enceramento do pilar desejado.

A linha de término foi preparada com 1 a 1,5 mm abaixo da margem gengival. Então o
cilindro provisório com o pilar encerado foi digitalizado com um escâner Procera em um
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laboratório local. Esse processo registrou a forma do pilar e da interface do implante. ()s

dados obtidos foram enviados a um laboratório Procera para usinagem do pilar em titânio.
Bonnard et al. (2001) relatam caso de homem de 51 anos que recebeu um pilaf- e
quatro coroas cerâmicos do sistema Procera. 0 paciente apresentou-se a clinica com uma

grande destruição do periodonto no dente 11, causada por uma combinação de problemas
oclusais, periodontais e endodeinticos. Havia grande mobilidade desse dente e desarmonia nas

gengivas dos incisivos superiores. Planejou-se a substituição do dente 11 por um implante e a
instalação de quatro coroas cerâmicas nos incisivos superiores. Sobre o implante, o paciente

receberia um pilar cerâmico. Também se previu um recontorno periodontal para obter
harmonia estética gengival.
Inicialmente, realizou-se terapia periodontal e extração do dente 11. Depois de 8
semanas, foi inserido um implante no local, com correção de um defeito vestibular por

enxerto ósseo. Cinco meses depois, foi feito o preparo dos dentes que receberiam coroas. Aos
seis meses, deu-se a exposição do implante e a instalação de pilar de cicatrização. Realizou-se
também gengivectomia e osteoplastia nos dentes 21 e 22 e iniciou-se a redefinição das
papilas. Duas semanas mais tarde, concluiu-se a preparação dos dentes naturais para

adaptação à nova margem gengival. Coroas temporárias foram usadas para auxiliar na
Cicatrização e estética das gengivas e para avaliação do correto perfil de emergência. Depois

de três meses, tendo-se alcançado a harmonia gengival desejada, tomou-se uma impressão do
arco superior com polivinil-siloxane, com um coping de transferência instalado sobre o
implante. A arcada inferior foi moldada em alginato e tirou-se uma impressão da mordida. 0

análogo do implante foi parafusado no coping, e as moldagens e impressão foram mandadas
ao laboratório para confecção do pilar.

No laboratório, com auxilio de uma barra T afixada no análogo do implante, são
realizadas várias medições, que são transferidas para um molde mestre virtual no computador.
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Com base nessas medições, um software permite a criação passo-a-passo de um pilar virtual

com as características desejadas. Como o programa permite ajustes, é possível realizar
correções no modelo obtido. No caso relatado, foi possível corrigir uma pequena angulação

do implante para palatal. Depois de concluídas as correções, a informação digital foi enviada
por modem para a unidade de produção da Nobel Biocare na Suécia. Dois dias depois, foi
enviado por correio o pilar cerâmico personalizado. Esse foi afixado no modelo de trabalho,

para confecção da coroa cerâmica.
Os copings cerâmicos para os três dentes naturais e para o pilar personalizado foram
preparadas da mesma forma: A superficie dos troquéis foi digitalizada com um escâner 3-d,
sendo os dados dos preparos e o desenho dos copings enviados para a Nobel Biocare via
modem. Os copings produzidos foram instalados no paciente para um prova de adaptação. Por
fim, os quatro copings e o pilar foram levados laboratório para confecção das coroas
Cerâmicas, que foram cimentadas.

A partir do caso relatado, os autores apontam, entre outras, as seguintes vantagens do
uso do procedimento e materiais: Primeiramente, o uso de restaurações individuais é
esteticamente melhor e mais saudável para o periodonto que uma prótese parcial sustentada
pelos dentes. Os elementos individuais permitem um melhor perfil de emergência. Além
disso, é possível reproduzir uma relação interproximal de conformação natural. Com relação
As condições periodontais, o uso de elementos individuais permite o uso normal de fio dental,
enquanto que a presença do implante preserva o osso alveolar no local da extração, evitando
sua reabsorção.
Em segundo lugar, apontam os autores, o sistema Procera oferece vantagens em
relação aos pilares transmucosos pré-fabricados. Nestes, a localização da margem da coroa só
pode ser modificada pela escolha de diferentes níveis de preparo protético ou por meticuloso
trabalho

de laboratório. A técnica de CAD utilizada pelo sistema Procera permite que se crie
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uma linha de finalização em relação A margem gengival e a escolha da angulação mais
apropriada. A usinagem dos pilares personalizados Procera é também extremamente precisa, o
tempo de produção é curto e os limites de resistência podem ser controlados via software.
Kerstein et al. (2000) apresentam estudo de caso em que se utilizam pilares
personalizados de titânio desenvolvidos pela Atlantis Custom Abutments. 0 sistema utilizado

6 o de usinagem computadorizada: Dados a respeito da forma e tamanho dos dentes existentes
são combinados com princípios de preparo ideal de dentes para guiar o processo de usinagem
dos pilares a partir de cilindros de titânio comercialmente puros.
A paciente era uma jovem de 12 anos, com ausência congênita dos incisivos laterais
superiores e dos segundos pré-molares superiores. Durante 2 anos, criou-se espaço para esses
quatro dentes através de tratamento ortodemtico. Ao final desse período, foram instalados
quatro implantes rosqueados. Durante a cirurgia de inserção dos implantes, fez-se uma
moldagem transcirúrgica em vinil-polissiloxane.
Com os análogos dos implantes no lugar, o técnico caracterizou o caso através de uma
série de medidas de precisão que se estendiam da interface dos análogos de implantes a vários
marcos anatômicos adjacentes. Esses marcos eram as margens dos tecidos moles próximos e
as papilas, o plano oclusa!, os planos de guia bucal e lingual e os pontos de contato

adjacentes.
Depois de completada a análise, os dados foram inseridos em um programa de
CAD/CAM. Essas medidas permitiram ao software personalizar modelos ideais de formato
dentário. A imagem de computador foi personalizada pelo software para se ajustar A forma e
tamanho do preparo de coroa do dente a ser substituído.
Depois que se verificou a precisão do modelo de computador do pilar, o arquivo foi
transferido para um sistema de torno controlado por computador. 0 pilar todo, incluindo a
interface para o corpo do análogo/implante, foi usinado em tit:41'1i° segundo orientações
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obtidas a partir da análise por software das exigências de tamanho para preparos de dentes
ideais.
Os pilares usinados foram então instalados nos análogos dentro da impressão de prétratamento. A forma usinada tinha o perfil de emergência, o desenho espacial, a redução
oclusal necessária e a correta angulação axial de uma preparação ideal de coroa para ser

assentada sob a restauração final.
Os autores concluem que a usinagem computadorizada do titanio pode ser usada para

"criar um pilar de cicatrização permanente anatomicamente correto e
dimensionalmente proporcional que pode promover a cicatrização ideal dos
tecidos ao redor das restaurações implanto-suportadas. Associando
dimensões exatas de dentes com os princípios de preparos dentais ideais, é
possível criar pilares de titfinio usinados quase perfeitos. Os pilares de
cicatrização apresentam o ângulo e tamanho apropriados, suporte protético e
dimensões cervicais que podem otimizar a estética e a função dos elementos
dentais protéticos que suportam."

Prisco et al. (2001) apresentam um novo tipo de pilar UCLA — o pilar PQD — e os
procedimentos para seu uso clinico. 0 pilar PQD (Impac, Vident, Brea, Califórnia) tem
formato de bulbo (Fig. 7 e 8), que facilita sua remodelagem para aplicação da porcelana na
confecção da coroa. É feito de uma liga nobre composta de 78% de ouro, 10% de platina, 8%
de paládio e 4% de outros elementos, especialmente iridio e Indio. Esse bulbo é remodelado
pelo técnico do laboratório para obter uma subestrutura que receberá a coroa de porcelana.
Com isso, evita-se enceramento e moldagem e economiza-se tempo de laboratório.
Entre as vantagens do pilar PQD, os autores apontam a interface usinada com o
implante, o que garante um excelente ajuste. Ressaltam também o custo mais baixo, por serem
os procedimentos de laboratório menos complicados e mais rápidos para o PQD que para os

pilares UCLA convencionais.

PID

Figura 7: Pilar PQD
(Prisco 2001, P. 31)
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Figura 8: Pilares PQD instalados sobre
implantes, na boca (Prisco 2001, p. 31)

Como a restaurayao final é fixada com parafuso, tem-se as mesmas desvantagens e

vantagens de outros sistemas do tipo (melhor ajuste, pior estética etc). 0 sistema PQD não é
recomendado para implantes mal alinhados porque isso pode resultar em

localização

inadequada do parafuso e carência de suporte para a coroa cerâmica. 0 sistema também pode
Se mostrar inadequado para dentes muito pequenos, como os incisivos laterais maxilares e os
incisivos mandibulares, por causa do grande orifício para acesso ao parafuso de retenção.
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4 DISCUSSÃO

4. 1 COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS
Os estudos revisados apontam para os sistemas de personalização apresentados ganhos
em termos estéticos, anatômicos e, em alguns casos, de preservação periodontal. Os pilares
cerâmicos, de forma geral, propiciam melhores resultados estéticos, mas têm menor
resistência mecânica. Já os pilares de tifánio oferecem maior resistência aos esforços
mecânicos, mas, devido A. opacidade e A. cor metálica, têm seu uso restrito is áreas em que não

há grande exigência estética. Por sua vez, os sistemas computadorizados são os que conferem
ao pi lar o desenho mais próximo do ideal e o ajuste mais perfeito em relação ao implante.

O pi lar cerâmico TFM, descrito por Marzouk (1996), além de possibilitar a obtenção
de uma angulação correta, margem cervical anatômica e margem protética justagengival ou
supragengival, apresenta também alta capacidade de adsorção, propiciada pela alumina. Isso
favorece a adesão de água e outras substâncias que irão propiciar um melhor selamento da
porção cervical da prótese. 0 pilar CerAdapt, utilizado por Vasconcelos e colaboradores
(1997), oferece biocompatibilidade e grande resistência à corrosão, características necessárias
ao seu uso intraoral. Como desvantagem mais relevante, apresenta a resistência inferior,
própria das cerâmicas, que impossibilita seu uso frente a fortes cargas oclusais ou a grandes
angulações. Por outro lado, suas características de cor e luminosidade tornam seu uso
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indicado em situações de grandes exigências estéticas. 0 pilar cerâmico pré-sinterizado
descrito por Sadoun e Perelmuter (1997), que combina alumina, céria e zircônia, oferece
como diferencial mais importante a facilidade de escultura no interior da boca do paciente,
antes da vitrificação e sinterização que irão conferir ao material seu acabamento e dureza
finais. Já o pilar ZiReal, fabricado em cerâmica TZP, utilizado por Pastor et al. (2002),
combina a excelente estética das cerâmicas com o ajuste superior conferido pelo hexágono em
titfinio.
0 pilar de titânio CeraOne pode ser personalizado, como descrito por Pr6bster e
colaboradores (1996). Este pilar apresenta como vantagens mais relevantes a resistência do
titânio e o ajuste próprio dos sistemas parafusados. Os autores apontam para a possibilidade
de se esculpir esse pilar na boca do paciente ou no laboratório, a partir de moldagem. 0
procedimento detalhado nesse trabalho é usado no caso descrito por Pr6bster (1998), obtendo-se bons resultados funcionais e estéticos. 0 pilar CeraOne também foi modificado por
Marchack e Yamashita (1997), mediante adição de um colar de porcelana. Com esse
procedimento, a resistência do titânio e o bom ajuste da interface usinada com o implante são
combinados com a estética da cerâmica. Como desvantagem, esse pilar adaptado apresenta a
possível fragilidade da ligação entre porcelana e titânio.

Com os sistemas de personalização computadorizada (CAD/CAM) Procera podem ser
confeccionados pilares em titânio, como em Marchack (1996), ou cerâmica, como em
Marchack e Yamashita (2001). Em ambos os casos, a usinagem guiada por computador,
permite a criação de uma linha de finalização segundo a margem gengival e com a angulação
mais apropriada. Tem-se também uma usinagem precisa que irá garantir um excelente ajuste
pilar-implante, mesmo em caso de fixação por cimentação. Ainda como vantagem desse
Sistema, foi apontado o tempo de execução reduzido.
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0 pilar de titânio produzido pela Atlantis Custom Abutments, descrito por Kerstein et
al. (2000), apresenta as mesmas vantagens que o sistema Procera, com um diferencial
extremamente interessante: Não é preciso que o cirurgião realize a enceramento do pilar para
digitalizaça-o. 0 desenho do pilar é feito pelo próprio software do fabricante, a partir de dados
fornecidos pelo laboratorista e informações sobre preparações ideais. Além de facilitar o
trabalho do cirurgião-dentista, o sistema permite grande precisão na angulação e demais
características anatómicas do pilar.

Por fim, o pilar PQD, descrito por Prisco et al, (2001), une a principal vantagem dos
Sistemas UCLA, que é o custo inferior, com o bom ajuste propiciado pelo fato de a interface

do pilar com o implante ser usinada em titânio. Como limitante desse pilar, tem-se a menor
possibilidade de ajuste, tornando seu uso dependente da angulação e alinhamento do implante

em relação aos dentes contíguos.

4. 2 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A PERSONALIZAÇÃO DE PILARES

Dada a quantidade relativamente pequena de estudos revisados, torna-se dificil apontar
com segurança perspectivas futuras para a personalização de pilares. Pode-se, contudo, prever
algumas tendências. A popularização dos implantes como alternativa segura, eficaz e estética
para sustentação de coroas unitárias, fez com o custo dessa modalidade de tratamento caísse
bastante. Pode-se dizer que o uso de implantes para correção de edentulismos, se ainda não é
popular, já não é mais um tratamento acessível a uma infima minoria, como no inicio dos
anos 80.
Com os pilares personalizados, deve-se observar fenômeno semelhante. Mesmo os
Sistemas hoje mais caros tenderão a ser barateados. Isso, por sua vez, deve levar ao abandono

de sistemas que hoje se aplicam principalmente por ser seu custo mais acessível. É o caso
especifico dos pilares UCLA fundidos, que tenderão a cair em desuso.
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Por outro lado, o uso de sistemas computadorizados, que oferecem melhor precisão,
com considerável ganho estético-anatômico, provavelmente crescerá bastante. t bem possível
que o sistema de personalização computadorizada Procera venha a perder mercado para o
sistema Atlantis, ou similares, porque o trabalho do cirurgião é bastante simplificado. Pode-se
também prever que o trabalho do laboratorista, nesse tipo de sistema, também venha a ser
reduzido. Hoje, ele precisa tomar as medidas desde o implante até os marcos anatômicos. No
futuro, é bem provável que essas medições também passem a ser feitas por computador.
Por fim, também se pode prever que os pilares cerâmicos tenderão a ser cada vez mais
usados nas regiões de maior demanda estética, como a maxila anterior. Os pilares de titfinio
ficarão reservados para as regiões posteriores, onde a estética é mais facilmente obtida e onde

as fortes cargas oclusais obrigam o uso de pilares com maior resistência mecânica.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 presente trabalho monográfico visava realizar um exame aos principais sistemas de
personalização de pilares em uso corrente. Para isso, realizou-se uma revisão de trabalhos
sobre personalização, especialmente artigos científicos.

A adoção de pilares personalizados é resultado, especialmente, da busca de soluções
mais estéticas nas restaurações implanto-suportadas unitárias. Nos primeiros anos da
disseminação do uso de implantes odontológicos, como visto neste trabalho, a preocupação
Maior era com a sobrevivência do implante. Resolvida essa questão básica, as questões
estéticas ganharam proeminência. Assim, passou-se a buscar materiais e técnicas que

propiciassem ganho estético, e a personalização de pilares foi conseqüência natural disso.
Os estudos revelaram que h á três classes principais de sistemas de personalização em
uso: cerâmicas, UCLAS e sistemas computadorizados. Os pilares personalizáveis de titânio
oferecem melhor resistência e ajuste que os cerâmicos, mas estes propiciam melhores
características de transparência e luminosidade, permitindo soluções de padrão estético mais

elevado. Já os pilares do tipo UCLA são os de preço mais baixo, mas oferecem o pior ajuste
pilar-implante, o que pode favorecer a ocorrência de infeções peri-implanteres.
Por fim, os pilares personalizados por sistemas computadorizados (CAD/CAM)
oferecem as melhores soluções em termos estéticos e funcionais. Entretanto, seu custo ainda é
bastante elevado.
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Os sistemas apresentados oferecem ampla gama de possibilidades de tratamento, com
grande variação nos custos e no resultado final. Assim, é interessante que o implantodontista
conheça em detalhe cada sistema, para efetuar a escolha mais adequada a cada caso.
Não ha garantia de que todos os sistemas existentes tenham sido abordados nesse
trabalho, dada a rapidez dos avanços na area de personalização de pilares. Essa velocidade das
inovações, alias, obriga a que o profissional esteja em constante atualização.
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