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Grande por toda a terra é o teu nome,
6 Senhor nosso Deus !
Ao ver o céu, que obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que plamaste,
que somos nós ?
E do homem tu te lembras
e com o filho do homem te preocupas...
pouco menor que os anjos o fizeste,
de glória e de esplendor o coroaste,
das tuas obras deste-lhe o governo.
Tu puseste a seus pés todas as coisas:
todos os animais,
e pássaros do céu, peixes do mar;
os que fazem das águas seu caminho.
Grande por toda a terra é o teu nome
if) senhor nosso Deus!
(Salmo 8)
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"Os monges Zen, quando querem meditar sentam-se diante de uma rocha:
"Agora vou esperar esta rocha crescer um pouco", pensam.
Diz o mestre:
Tudo

a nossa volta está mudando constantemente. A cada dia,

o sol ilumina

um mundo novo. Aquilo que chamamos de rotina está repleto de novas
propostas e oportunidades. Mas não percebemos que cada dia é diferente do
anterior.
Hoje, em algum lugar, um tesouro o espera, pode ser um pequeno sorriso,
pode ser uma grande conquista, não importa. A vida é feita de pequenos e
grandes milagres. Nada é aborrecido porque tudo muda constantemente.
tédio não está no mundo, mas na maneira como vemos o mundo.
Como escreveu o porta Eliot: "Percorrer muitas estradas, voltar para casae
olhar tudo como se fosse a primeira vez".

Paulo Coelho
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo principal revisar, dentre os vários autores presentes na
literatura, seus conceitos em rein d- o combinação entre dentes naturais e implantes endósseos
em próteses fixas.
A diferença de mobilidade entre dente e implante é a principal incógnita, será que esta
pode causar algum problema clinico para a proservação desta prótese? Estudos laboratoriais
indicam a colocação de encaixes semi -rígidos entre dente e implante, ao contrário.
clinicamente os estudos tem demonstrado não haver diferença entre unido rígida ou semirigida entre dente e implante, urna vez que o elemento dental esteja com sua mobilidade
dentro da normalidade.
Vários artigos atuais foram utilizados, abordando temas como: biomecãnica clinica e
teórica de dentes e implantes, alternativas de tratamento para união dente implante. entre
outros.
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1 INTRODUÇÃO / HISTÓRICO

Os aspectos relacionados As taxas de sucesso e fracasso dos implantes osseointegrados
foram discutidos, enfocando a necessidade do correto planejamento

e conhecimento

aprofundado de como diferentes situações desfavoráveis devem ser diagnosticadas e evitadas.
A detecção das causas que levaram um implante a fracassar é importante no sentido de
orientar o clinico a não reincidir nos mesmos erros, quando da reformulação da nova prótese.
Dentre as causas mais citadas para a perda de um implante isolado, ou da prótese
como um todo, mereceram destaque: o trauma cirúrgico, a qualidade óssea, infecção
microbiana dos tecidos moles e sobrecarga oclusal , os aspectos: dor, mobilidade, aumento d.o
fluxo do fluido sulcular, acúmulo de placa e radioluscência peri-implantar são os sinais
clínicos que indicam que um implante deve ser removido.
Houve uma confirmação de dados publicados no passado, de que há maior tendência
ao fracasso na maxila do que na mandíbula e de que implantes curtos fracassam mais. Além
disso, parece que uma taxa aceitável de sucesso depois de 5 anos, deva estar em torno dos 95
a 97%, para o que um rígido programa de manutenção seja instaurado, envolvendo 2 a 4

seções no primeiro ano e controles anuais do segundo ano em diante.
Devemos ter em mente que a intenção da implantodontia sempre foi de diminuir o
sofrimento humano, acarretado pela destruição do órgão bucal, que era como ainda 6
considerado um órgão vital, não apenas relacionado a beleza, a estética e ao estado psíquico
dos nossos clientes, como querem alguns, mas ainda imprescindível a própria integridade da

saúde em geral
0 implante dentário é uma idéia tão antiga quanto à medicina.

9

Os Assírios e Babilônios, bem como Egípcios e Fenícios desde 3500 A.C. já
executava trabalhos de próteses na tentativa de substituírem dentes perdidos.
0 mais antigo espécime de implante dentário aloplástico foi executado na era PréColombiana.

Em 1890. Andrews informou a descoberta de um crânio da era pré-Colombiana,
descoberto em Honduras, no qual um dente artificial ocupava 0 lugar de urn incisivo inferior
esquerdo. feito de pedra negra a que se apresentava com boa quantidade de tártaro, o que faz
prever que este implante havia sido colocado em vida e que o paciente o tinha usado por
algum tempo.
A partir de 1860, Pasteur e Koch começaram a revolucionar a Medicina e a
Odontologia com suas investigações e descobertas na área bacteriana a que se seguiu o
desenvolvimento de uma cirurgia antisséptica.
Em 1895, Roentgen foi o primeiro a verificar e a aplicar a fluorescência e seu efeito na
medicina.
Em 1896, Koening aplicou o raio-X em urna radiografia intra-oral.
Em 1909, Lambotte foi o primeiro a chamar a atenção do mundo sobre a ação e as
reações eletrolíticas desfavoráveis de vários metais, quando colocados em contato ou na

intimidade dos tecidos orgânicos.
Em 1912, Sherman fez uma importante contribuição, introduzindo a liga de vanddio e
ago e uma série de placas e parafusos bem desenhados e que foram aceitos para uso geral por
muitos anos.
Em 1936. Masmontel, observando o comportamento de vários metais na intimidade
dos tecidos orgânicos chegou a conclusão de que os metais de carga elétrica superior a do
osso provocam evidentes sinais de intolerância e que os metais de carga elétrica mais baixa
eram melhores tolerados.
Em 1937. Venable. Stuch e Beach concluíram que o metal mais bem tolerado pelo
organismo humano é o vitallium cirúrgico, que é uma liga de cromo cobalto-molibdênio: com
base nestes estudos começaram a surgir várias técnicas e desenhos de implantes em
odontologia.
Em 1939, Strock substituiu dente unitário com parafuso de cromo cobalto . Em 1947.
Foriggini e posteriormente Cherchéve em 1962, usaram implantes com dupla hélice. Todos

foram

construidos

usando metal (cromo

cobalto, titânio.

ou ago

inox).
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Em 1963, Linkow, introduziu o Vent-Plant, um tipo de implante parafusado.
primeiro foi feito de cromo, cobalto, titânio ou ago inox. Em 1964, ele começou a fazer os
implantes usando uma liga de titânio.
Na década de 50, o ortopedista sueco Branemark e sua equipe, desenvolveram estudos
com animais na Area de reparação óssea e verificou que a camada de óxido de titânio com o
tecido ósseo produz excelente integração e também descobriram a biocompatibilidade natural
do titânio Os primeiros pacientes a serem tratados com implantes tipo parafusos foi em 1965.
Em 1969, Branemark e colaboradores descreveram o contato direto do osso com implante

metálico e em 1977 denominou o termo osseointegração para esse fenômeno que se define
como uma conexão direta estrutural e funcional, entre o osso vivo e a superfície de um
implante submetido â. carga funcional.
Os altos níveis iniciais de sucesso relatados por estes pesquisadores suecos, estilo
agora sendo alcançados por dentistas de todo o mundo. A osseointegração revolucionou a
maneira pela qual tratamos os pacientes edentuos e parcialmente edentuos, com o passar do
tempo, tell um importante papel em praticamente todos os aspectos da Odontologia e da
Medicina (implantes auriculares, oftalmológicos. ortopédicos).
Muitos sistemas de implantes dentais estão disponíveis para uso restaurativo, por
exemplo, implante em lâmina, implante de titânio em forma de parafuso, implante oco de
forma cilíndrica e implantes cerâmicos. Desses comumente usados, o Branemark System

(Nobelpharma AB, Gõteborg, Suécia) é o que foi mais sujeito a testes e pesquisas de longo
prazo. No tratamento de pacientes edentados completos, o implante osseointegrado de titânio
desenvolvido por Branemark provou ser efetivo, e geralmente mostrou ótimos resultados em
longo prazo 2.9

.

A taxa de sucesso do implante dental desenvolvido por Branemark é extremamente
bem documentada. Estes resultados envolvem tanto os implantes como também as próteses
sobre implantes 2

.

Como qualquer outro tratamento, a cirurgia de instalação dos implantes e a posterior

execução da prótese, envolvem riscos. Podem ocorrer algumas complicações que influenciam
o processo de osseointegração, levando a perda do implante e fatores que contribuem para
este fracasso: saúde geral do paciente, falha na cadeia asséptica, técnica cirúrgica inadequada,
mau planejamento e falta de orientação no pós-operatório.

11

Pesquisas interessadas em implantes para pacientes parcialmente edentuos também
foram publicadas 12-19

.

Em alguns desses estudos 9.18

' 19

foi considerada uma combinação entre implantes e

dentes naturais como limites para próteses fixas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Restabelecer os pacientes parcialmente edentuos com próteses apoiadas em implantes
osseointegrados, pode ser a aplicação que mais rapidamente vem se expandindo para os

implantes dentais. Estão sendo introduzidos continuamente, novos métodos, componentes e
materiais para cumprir a demanda dessas situações 11.24 Atualmente ainda há uma falta de
.

dados em longo prazo para concretizar o uso de implantes em pacientes parcialmente
edentuos. As combinações entre implantes e dentes naturais para apoiar próteses fixas na

mesma mandíbula apresentam outros problemas que não são entendidos completamente.
Além disso, um local posterior dos implantes pode acarretar em implantes mais curtos em
regiões de alta carga no arco dental 16

.

Três modelos de conexão podem ser usados em pacientes parcialmente edêntulos:
separado ou extremo livre, conexão não rígida e conexão rígida. A escolha depende da
necessidade de distribuição de forças oclusais, não apenas nos implantes mas também nos
dentes. Por causa das diferenças nas características de mobilidade entre dentes e implantes a
primeira escolha é sempre uma prótese separada do dente. Como é bem conhecido que 6.5 ou
4 implantes uniformes podem suportar uma prótese de dez elementos por um longo período 11 .

tem tentado provar que de dois ou três implantes devem ser capazes de suportar uma prótese
parcial de 3 a 5 elementos igualmente bem. Vários estudos suportam este argumento 711

•

Entretanto, alguns fatores diferentes são comparados com próteses total implanto-suportada.
Na prótese total fixa há sempre arco cruzado de estabilização que interligam rigidamente os
implantes do lado direito com os do lado esquerdo. No paciente parcialmente edêntulo o arco
cruzado de conexão é ausente. Isto significa que implantes separados no arco parcialmente
edêntulo são mais ligeiramente inclinados ou carga axial ao longo eixo é eventualmente

13

sobrecarregado, levando a fadiga do implante. severa perda óssea marginal e fratura
do implante.
Recentemente, na literatura, tem-se descritos estudos de pacientes tratados com
próteses fixas suportadas por um implante Branemark conectado a um dente natural 17 Estes
.

pacientes eram tratados com próteses fixas bilaterais na mandíbula, de um lado com um
implante Branemark e um dente natural conectado rigidamente, e do outro lado (lado
controle) a prótese era suportada por dois implantes com extremo distal livre. Este estudo não
indicou qualquer diferença na função ou na sobrevida do implante, quando comparados os
dois lados, e não indicou nenhum problema mecânico associado com o tipo de conecção
usada.
A biomecânica da prótese para o paciente parcialmente edentuo é controverso em
relação As cargas funcionais aplicadas as próteses fixas combinadas entre dentes e implantes.
Dificuldades e possíveis soluções para problemas encontrados administrando próteses com
encaixes tem sido descritos na literatura 15.7 A controvérsia se centra ao redor da tensão
.

adicional que pode ser aplicada ao implante como o resultado da relativa imobilidade do
implante de titânio osseointegrado quando comparado A mobilidade normal de um dente em
função 8

.

Um dente natural tem aproximadamente de 100 a 200 pm de . movimentação dentro do
alvéolo ósseo 13 Se conectado rigidamente ao implante que tem uma movimentação funcional
.

de 10 pm, a prótese parcial pode agir como um cantilever em relação ao abutment do
implante 4 A força resultante deste cantilever seria percebida quase que exclusivamente pelo
.

implante 8

.

Chapman e Kirsch 6 recomendaram usar polioximetileno (POM) elemento de
intramobilidade (IME) isso permitiria ao limite do implante sofrer uma compressão mais
funcional, diferente de todos os implantes de titânio. Este movimento pode proteger a
interface entre osso e implante de sobrecarga oclusal e axial, e permite ao dente natural
compartilhar as forças de oclusão funcionais aplicadas a uma prótese fixa.

14

2.1 BIOMECANICA
As pesquisas tem se voltado muito para a interface implante-osso-tecido mole
adjacente a fim de melhor entender o mecanismo biológico que envolve esta aderência.
conhecimento tem aumentado muito principalmente em níveis moleculares e histoqufmicos e
a dinâmica desta interação foi claramente demonstrada. 0 local da interação do implante é
igualmente dinâmico e só recentemente o papel do implante principalmente da perspectiva
biomecânica tem sido o alvo dos pesquisadores.
Para melhor entender a dinâmica dos implantes e sua influência na interação ossoimplante se faz necessário considerar os componentes do implante como um conjunto
composto de várias partes.
Um conjunto de implante típico consiste de oito componentes que funcionam como
uma unidade integrada. Os componentes são:

a) o implante
b) o pilar (Abutment)
c) o parafuso do pilar
d) o cilindro protético
e) o

parafuso retentor da

prótese
O a estrutura protética
g) a faceta estética
h) a superfície mastigatória

Figura 1: Componentes Protéticos

Na verdade existe uma interação entre cada um dos oito componentes sobre os quais
as cargas funcionais são transmitidas ao osso suporte. Estes oito locais de transferência são
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chamados de interfaces protéticas. e cada uma tern um papel importante e único no seu
desempenho.
Foram feitas pesquisas sobre as seguintes Areas biomecânicas:
a) Desenhos dos implantes e características da superfície.
Diferentes desenhos de implantes levam a variações significativas de distribuição
de stress no osso. Implantes em forma de cilindro liso e parafuso tem uma distribuição de
stress mais uniforme do que os cônicos ou chanfrados. Um implante com maior diâmetro foi
visto como gerando uma distribuição de stress mais favorável na interação osso-implante. A
aspereza da superfície do implante é considerada um fator biomecânico que requer um torque
maior para sua remoção.
b) Absorção de choque.

Foi sugerido que alguma forma de absorção de choque é necessária entre interação
pilar-implante e pilar-prótese para suportar a variação de forças das superfícies mastigatórias
até o osso de suporte durante a mastigação. As forças oclusais numa prótese implantosuportada parecem reduzidas, principalmente pela elasticidade e mecanismos próprios
respectivos das articulações. Apesar disso, uma comparação das características de
transferência de stress de um implante dentário, com elementos internos rígidos ou semi-

rígidos, não mostraram diferença na defecção de um cantilever.
c) 0 stress e as considerações do pilar e parafuso retentor de prótese.

d) As forças que atuam na prótese sobre implantes e que são transmitidas aos outros
componentes do implante.
Para que possamos compreender melhor todos esses estudos realizados em torno da
biomecânica e implantes que, com certeza, é a base para a nossa reabilitação protética sobre
implantes, precisamos ter noções claras sobre a biomecânica clinica e alguns conceitos
básicos.

16

2.2 BIOMECANICA CLÍNICA

A bioengenharia é uma fusão entre a engenharia e as disciplinas médica e
odontológica, que iniciou uma nova era no diagnóstico, tratamento e reabilitação na
assistência das ciências de saúde.
A biomecânica. um ramo da bioengenharia. trata de estudar a resposta dos tecidos
biológicos em relação as cargas aplicadas sobre eles.
A biomecanica clinica direcionada A prótese relaciona noções fundamentais de
biomecanica dental e atualmente das respostas em longo prazo das próteses implanto
suportadas.
Essa avaliação abrangente, diz respeito também aos métodos de reabilitação.
planejamento, estudo do tecido ósseo com base estrutural para os implantes. e sua resposta As
cargas funcionais.
0 envolvimento interdisciplinar dessa nova área da Odontologia tem trazido mudanças
profundas, alterando inclusive conceitos dogmáticos e porque não dizer: já ortodoxos.
Implantes osseointegrados absorvem as forças fisiológicas e as distribui para os
tecidos vizinhos.
Sabe-se da fisiologia , que o osso se remodela em resposta A tensão aplicada , portanto é
fundamental o modo pelo qual os implantes distribuem a tensão sobre os tecidos adjacentes,
no sentido de valorizar a estabilidade da interface tecido-implante.
As forças que incidem sobre o implante se distribuem segundo: magnitude, direção,
tipo de carga (estática-cíclica-intermitente) e duração. 0 espectro de força da mordida humana
é muito amplo, depende de cada indivíduo e está comprovado que a força de mordida máxima
se reduz com a idade e desaparecimento dos dentes naturais (estudos de HILDEBRAND e
THOLUCK HOAFFENBACH).
0 desenho dos implantes deve ser tal a se adaptar as sobrecargas fisiológicas que não
prejudiquem o implante nem os tecidos biológicos circunvizinhos. Uma tensão excessiva
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localizada que supere o limite elástico do material do implante provoca deformação
permanente e possível fracasso. 0 osso sofre atrofia por desuso, em resposta aos níveis
excessivamente baixos de tensão, como por tensão exagerada, excessiva.
A estabilidade tecido X implante está regulada por determinados parâmetros, como:
•

tipo e duração da carga;

•

macrodesenho do implante;

•

dispositivos das infraestruturas;

•

características biomecânicas;

•

biocompatibilidade do material implantado;

•

protocolos clínicos;

•

técnicas de colocação;

•

tipo de restauração Protética.
A biomecânica de distribuição de força em próteses implanto-suportadas é
qualitativamente diferente que quando dentes naturais servem como limites. A diferença

essencial é causada pelo ligamento periodontal que permite micro movimentos comparado ao
implante osseointegrado que não tem nenhum.
Princípios de Distribuição de Força: 0 caráter de distribuição de força entre sócios

de um sistema depende do relativo grau de mobilidade de cada membro 3.23 (Weinberg R.
comunicação pessoal). Porém, há um paradoxo relativo ao papel de rigidez e deformação

(flexibilidade) ao comparar próteses dento suportadas e próteses suportadas por vários
implantes. lid diferenças estruturais entre as duas entidades de suporte (ligamento periodontal
contra osseointegração), que são fisiologicamente bem diferentes. 0 dente tem a maior
flexibilidade de qualquer porção do sistema considerando que o implante. por definição, não
tem nenhum.
As próteses de ambos os sistemas são consideradas duras. Uma prótese fixa
normalmente é cimentada permanentemente aos dentes naturais, enquanto formando uma
unidade estrutural dura. Porém, os elementos verticais de cada sistema tenha características
adversárias. As interfaces entre implante-abutment-prótese introduzem graus minuciosos de
flexibilidade como o resultado da deformação do parafuso de retenção. Estes fatores tam um

efeito profundo nos conceitos de distribuição de força quando os sistemas são comparados e
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introduzidos o risco de fracasso clinico quando são combinados dentes e implante no
suporte de uma prótese fixa sem uma compreensão destas diferenças fundamentais 29

.

Caráter de Distribuição de Forra: Uma análise cientifica de distribuição de força é
estatisticamente indeterminada por causa de fatores variáveis que previnem medidas
quantificativas. Por exemplo, osso cortical e medular possuem elasticidades diferentes 23 Os
.

parafusos de retenção têm muito mais flexibilidade que a porção metálica da prótese. A
intimidade relativa de ajuste entre a interface da prótese e o abutment alterará o padrão de
distribuição de força 23 A força aplicada pelo cantilever e quanto mais longe do suporte
.

alterará os padrões de distribuição de força.

Análise de Distribuição de Forra: Brunski 3 mostrou a enormidade do problema
quando considerando todas as variáveis envolvidas na avaliação em vivo do sistema de
prótese-implante-osso. Clinicamente na ausência de análise de força quantificada, estimativas
pertinentes de distribuição de força em dentes naturais e sistemas de implantes-apoiados
podem ser feitos 23 com modelos simplificados 20.26 ou suposições simplificadas 27.28 Uma
.

simplificada aproximação de distribuição de força, dentro de suas limitações , é um passo
essencial para o diagnóstico e execução do plano de tratamento.

2.3 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM DENTES NATURAIS

Por causa dos movimentos permitidos pelo ligamento periodontal, como também a
própria forma da raiz, a força vertical de oclusão (0) produz uma linha resultante de força (F)
esta tem seu centro de rotação (CR) situado na região do terço apical da raiz 27.28 (Fig. 2a).
Area de impacto: A área de impacto é a cúspide contactante dos dentes antagonistas

(seta, Fig. 2a). A linha de resultante de força sempre é perpendicular a área de impacto 27.28

.

Sendo assim, o contato entre cúspide/fossa produz uma força vertical, enquanto um contato
entre cúspide e um plano inclinado produz forças laterais. Por exemplo, quando uma força
vertical é aplicada a uma cúspide bucal inclinada, a linha resultante de forga, perpendicular
tciucla inclinação, cai a uma grande distância (D) do centro ou rotação do dente (Fig. 2a).
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Forças laterais: É a força multiplicada pela distância perpendicular do centro ou
rotação (Fig. 2a). Como mostrado em Fig. 2 b, força lateral pode ser diminuída efetivamente
reduzindo a inclinação da cúspide da área de impacto assim a linha de resultante de passagens
de força será mais próxima ao centro de rotação do dente. Forças de compressão e tensão são
demonstradas no ligamento periodontal já que o dente exibe micro-movimentos sobre o
centro de rotação (Figos 2a e 2b). 0 comprimento da raiz aumenta a distribuição de força
significativamente ao osso alveolar.

Figuras 2a, 2b, 2c, 2d: Comparação de força lateral produzida em dentes naturais e

próteses sobre implantes, relativas a inclinação de cúspide. 0 = força oclusal vertical: F =
força resultante; C = centro de rotação; D.d = distância; T = força lateral.

2.4 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA EM IMPLANTES

Módulo de elasticidade óssea: 0 modulo de elasticidade do osso permite um grau de
deflexão medido em microns. Implantes de titânio são mais rígidas que o osso 23 Porém.
.

implantes osseointegrados não têm nenhum micro-movimento, como aquele permitido por um
ligamento periodontal, suficiente bastante para causar distribuição de força igual como aquela
dos dentes naturais.
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Forças laterais:

Devido à falta de micro-movimentos do implante, a maioria das

forças distribuídas sell concentrada na crista do rebordo ósseo 4 Força vertical em implantes
.

cilíndricos será concentrada no ápice, enquanto que as roscas do implante produziriam força

na crista e no ápice ósseo 22 Forças laterais em ambos os casos resultaria em distribuição de
.

força na crista 22

.

Como mostrado na Figura 2c, força vertical (0) em uma inclinação de cúspide
produziria uma linha de resultante de força (F) perpendicular â. área do impacto. A distância
perpendicular (D) da crista do cume, multiplicada pela força de resultante (F) é o valor da
força de lateral (força horizontal) que será concentrada na crista do rebordo em lugar de
distribuir esta força ao longo da superfície do implante como ocorre nos dentes naturais (Fig.
2a). Este conceito é compatível com o tipo perda de perda óssea encontrada em implante, que

quase sempre são iniciados pela crista do rebordo 22

.

Redução das forças laterais: As inclinações das cúspides podem ser reduzidas, o que
aplainará a área de impacto produzindo assim uma linha de força resultante mais vertical (Fig.
2d). A distância perpendicular (d) da crista do rebordo para a linha de resultante de força será

reduzida, conseqüentemente se reduzirá assim a força lateral na crista óssea. Uma verdadeira
relação cúspide/fossa deveria ser conseguida em oclusão cêntrica, sem contato nas relações de

trabalhando ou balanceamento aonde for possível.

2.5 COMBINAÇÃO DE IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS E DENTES
NATURAIS EM PRÓTESES FIXAS

Em situações clinicas especificas, limitação anatômica, pode requerer a colocação de
uma prótese fixa, enquanto que um mínimo de dois implantes seria necessário para suportar a
prótese. Nestas situações existe a vantagem de se colocar somente um implante conectado a
um dente natural pela prótese (Fig. 3). 0 implante osseointegrado, todavia, está em contato
direto com o osso, ao contrário do dente natural que possui o resiliente ligamento periodontal.
Quando conectado desta maneira, a distribuição de forças entre o implante e o dente
tem sido considerada de várias maneiras. Pode a mobilidade do dente impedir a participação
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das forças oclusais com o implante, sobrecarregando o implante ou estimulando
inadequadamente o dente? Um elemento elástico adicional ao implante seria necessário para
compensar o ligamento periodontal?

Figura 3: Deflexão protética com um implante e um dente

Um único implante Branemark conectado a um simples dente natural tem sido usado
como tratamento padrão na clinica privada a mais de 6 anos I I . A recomendação clinica para
fazer uso desta conecção é que o dente natural tenha uma saúde periodontal normal e bom
suporte ósseo. Relatos clínicos indicam que se o dente que será utilizado para fazer a
conecção entre ele e o implante possuir pouco suporte ósseo múltiplos implantes devem ser

utilizados. Isto reduz o potencial mecânico sobre o implante e promove maior suporte para
estabilização dental.
Considerações clinicas: A maioria dos clínicos concorda que sempre que possíveis
próteses implante suportadas deveriam ser isoladas dos dentes naturais. Os procedimentos são
mais simplificados e a diferença de mobilidade entre dente e implante complica o
prognóstico. Porém, no design da prótese combinada, a intrusão do dente natural tende a

separar encaixes internos e/ou verticalização de copings telescópicos. 0 funcionamento das
forças posteriores laterais (Fig. 2a) e guia incisal anterior (Fig. 4a) tende a produzir forças
resultantes inclinadas para vestibular no arco maxilar 27
horizontal das próteses.

' 28 ,

que pode produzir separação
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Figuras 4a , 4b: Modificação da área de impacto anterior pode reduzir a força lateral. F =
força resultante: D = Distância; T = força lateral

Dentes naturais ferulizados na maxila podem se mover vestibularmente para longe de
próteses adjacentes unicamente implante apoiadas. Diminuição da guia incisal e da inclinação
das cúspides posteriores, e um ótimo arranjo de oclusal buco-lingual (Figs 2b, 2d, 4b) pode
reduzir efetivamente este perigo 22

.

Na mandíbula, a resultante de força normalmente é dirigida para lingual 27.28 e tem
menos tendência para separar horizontalmente os componente de próteses. Porém, próteses
combinando implante e dentes podem ser requeridas clinicamente e necessitam avaliação para
diagnóstico por causa da grande diferença de mobilidade entre ambos. Também devem ser
usados métodos para prevenir separação. Ao combinar uma prótese implante-apoiada fixa
com dentes naturais, podem ser usados encaixes internos ou copings telescópico.
Encaixes internos: Porque a prótese implante-apoiada é fixa e recuperável, a porção
feminina do encaixe fica situada na coroa do dente natural (Figo 5a). Porém, os dentes
naturais podem sofrer intrusão em seus alvéolos, enquanto deixando a porção masculina do
encaixe fixo. Para prevenir isto, um alfinete U-amoldado pode ser acrescentado ao encaixe
interno.
Copings telescópico: Uma alternativa de técnica para combinar dente natural e prótese
implanto-suportadas usam copings de sub-estrutura que é cimentado permanentemente aos
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dentes naturais (Figo 5b).

A supra-estrutura

são presos copings telescópico em cima

dos dentes naturais ã prótese implante-apoiada fixo-recuperável. A supra-estrutura
contendendo o coping telescópico é cimentada temporariamente ao dente natural, a porção da
prótese sobre-implante é parafuso retido (Figo 5b). Alguns problemas clínicos podem

acontecer: (1) o coping telescópico pode separar e o dente natural pode ser intrometido
verticalmente no osso alveolar; (2) cimento temporário entre os copings telescópico pode
endurecer e prevenir a separação; e (3) cáries secundárias podem acontecer.

A
Figuras 5a, 5b: Encaixe interno com pino U-moldado pode prevenir separação vertical
(esquerda). Coping telescópico pode ser usado para combinar dentes naturais e próteses sobre
implante (direita)

Transmissão de Porto em Próteses Combinando Dente Natural e Implante com
Diferencial de Mobilidade: A discussão de diferença de mobilidade em dentes e seu efeito na
distribuição de forças não se aplicam à comparação de dentes naturais e implante envolvidos

na mesma prótese. Como fora visto previamente, micro movimento

é essencial para

distribuição de força. Osseointegração, por definição, não permite nenhum movimento

diferente do módulo de elasticidade do osso medido em micros.
Efeito de Bravo de alavanca: Encaixes internos ou fabricação de prótese telescópica
que envolve muitos dentes naturais ferulizados não apóiam implante. É o contrário: os

implante apóiam os dentes . naturais. Figura 6 ilustra dois implantes posteriores com um
p6ntico longo fixo. Os dentes anteriores ferulizados provêem erroneamente uma idéia que um

encaixe interno pretendeu apoiar a prótese implanto retida posterior. Apoio mútuo seria se
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dentes naturais ocupassem o lugar dos implantes. Naquele caso, micro movimento de
todos os dentes facilitaria apoio mútuo e distribuição de força. A armação mais rígida provê a
melhor transmissão de força 26
' 28 .

Porém, devido ao implante não provêem nenhum micro movimento (só micronmovimento abaixo de 10011m), o movimento normal da férula anterior mostra força enorme
pelo brag() de alavanca ao longo do piintico (Fig. 6a). A configuração da prótese deveria ser
redesenhada para reduzir a tensão nas interfaces de osseointegração (Fig. 6b).

0-1

Figuras 6a, 6b: Um longo brag() de alavanca é produzido quando uma prótese implantosuportada é unida com cantilever a dente natural (esquerda). Menos força é exercida se o
cantilever for estendido de ambas as próteses e unidos com encaixe interno (direita).

2.6 NOVOS PRINCÍPIOS

DE DESIGN PARA PRÓTESES

COMBINADAS

Braço de Alavanca de

Implante reduzido. Os princípios seguintes deveriam ser

aplicados:
I. Um p6ntico de cantilever estendido de uma prótese unicamente implante-apoiada nunca
deveriam exceder o que pode ser apoiado só pelos implantes.
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2. Encaixe de dentes naturais ferulizados a um cantilever implante apoiados aumenta a carga
no implante em lugar de os apoiar.
3. Implantes apóiam os dentes e não vice-versa.
4. Ao combinar dentes naturais ferulizados com uma prótese implante-apoiada, o brag() de
alavanca na porção implante-apoiada deveria ser reduzido o máximo possível (ex, mais
curto que se fosse uma prótese livre-parada).
5. Um pôntico de cantilever deveria ser estendido dos dentes naturais ferulizados, até onde
apropriado, como se fosse somente suportado por dentes.
6. Encaixes rígidos (ex, encaixes de precisão, encaixes parafusados a cantilever) podem
causar sobrecarga de brag() de alavanca nos implante.

Design de Prótese combinada. 0 design errôneo na Fig. 6a deveria ser modificado
aplicando os princípios anteriores. P6nticos de cantilevers estão estendidos de cada segmento
que pode ser apoiado pelos dentes naturais respectivos e implante (Fig. 6b). 0 encaixe interno
entre os dois não deveria ser demais rígido e deveria ser projetado para prevenir separação
horizontal em lugar de distribuição de força. Este design reduz a tensão nos implantes sem
sobrecarregar os dentes naturais.

2.7 OCLUSÃO

A mobilidade dental vertical oscila entre 8 e 28 micrômetros, sob uma força de 3 a 5
libras , dependendo do tamanho, número e geometria das raizes e o tempo transcorrido desde a
última aplicação de carga. Uma vez estabelecido o movimento dental. o movimento
secundário reflete as propriedades do osso circundante e é muito similar ao que se produz em
osso e implante. A mobilidade axial de um implante de 3 a 5 micrômetros. depende apenas da
longitude do corpo do mesmo. Visto que a diferença na mobilidade vertical pode ser até 25
micrômetros se faz necessário levar em conta esta diferença nos contatos oclusais iniciais ou o
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implante suportará mais carga que os dentes adjacentes. Portanto se utiliza um papel carbono
fino para ajuste oclusal inicial em relação cêntrica sob uma força leve. A prótese implantosuportada apenas toca enquanto dentes adjacentes produzem contatos maiores. Nas coroas dos
implantes s6 devem existir contatos axiais. Em seguida se aplica uma força oclusal em relação
centrica com maior intensidade. Os contatos sobre os corpos dos implantes devem continuar
sendo axiais e podem ter a mesma intensidade tanto nos dentes adjacentes quanto na coroa
dos implantes. Uma vez terminado o ajuste em relação cantrica. deve se fazer movimentos
laterais e em protrusdo quando se opõe a uma dentição natural. Nenhum dente ou implante
posterior deve contactar durante os deslizamentos mandibulares. A mobilidade lateral dos
dentes naturais anteriores é de 64 a 108 pm. A mobilidade lateral de um implante oscila 12
pm (em osso denso) e 140 pm (em osso fino que raramente se observe nas regiões anteriores).
Quando existe uma combinação dentes anteriores mais implante não splintados na regido
anterior do maxilar superior ou na mandíbula. as forças reduzidas durante os deslizamentos
laterais devem distribuir-se fundamentalmente nos dentes naturais. Se não existem dentes
naturais na direção do deslizamento, dois ou mais implantes splintados deverão distribuir a

força lateral. Para as forças parafuncionais podem ser necessários três ou mais implantes para
cada direção de deslizamento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Distribuição de força entre sócios de um sistema depende de uma relação complexa

entre a dureza relativa das partes estruturais com sua média de movimentação (ligamento
periodontal ou osseointegração). Numa prótese rígida é necessário distribuir força em todas as
partes da prótese múltiplo-unidade-apoiadas. Quando é aplicada força a uma porção de uma
prótese múltiplo-dente-apoiada, o micromovimento do ligamento periodontal (1.0 mm
aproximadamente) inicia movimento do todo entidade estrutural rígida (dentes e prótese).

Este micromovimento distribui força aos dentes naturais restantes.
Com uma prótese múltiplo-implante-apoiada, aplicação de .força. para uma porção é
distribuída a mais próxima interface de instalação de osseointegração. A força será
concentrada àquela interface. A quantidade de distribuição para as instalações restantes
depende do grau de deformação (flexibilidade) do osso, implante, abutment, parafusos, e
prótese. A gama de deformação da parte mais flexível do sistema (os parafusos) está ao mais

baixo fim de micromovimento (na gama de 100 pm). Então, a quantidade de distribuição de
força para as instalações restantes sera muito menor do que um ligamento periodontal, que
pode permitir 0.5 mm de movimento (500 pm).
Paradoxalmente, por causa da flexibilidade relativa do ligamento periodontal,
distribuição de força é dependente em uma entidade estrutural rígida de dentes e prótese.

Reciprocamente, por causa da osseointegração não permitir nenhum movimento, distribuição
de força depende de alguma deformação do parafuso de retenção do abutment, sendo este o
componente da prótese que mais freqüentemente fratura.
Deveriam ser planejadas próteses combinadas que usam implante e dentes naturais
com precaução. Porém, transmissão de força é completamente diferente em ambos os
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segmentos. Implantes sempre apóiam os dentes naturais, em lugar de vice e versa, por causa
do diferencial opressivo de mobilidade entre micromovimento do ligamento periodontal e a
interface de osseointegração do implante.
Não existe unanimidade sobre a viabilidade de implantes quando se splinta estes a
dentes naturais. Visto que um implante não possui membrana periodontal, existem dúvidas a
cerca das possibilidades sobre a unido de um implante não móvel com um dente móvel. A
mobilidade real dos pilares pode influir no tratamento mais que qualquer outro fator.
Nas próteses fixadas a dentes e implantes existem quatro componentes importantes
que podem contribuir para a mobilidade do sistema:
0 implante, o osso, a prótese e o dente. Podemos conectar o implante ao dente
dependendo destes quatro fatores.
As dúvidas sobre as diferenças de mobilidade entre os implantes e os dentes não se
deve limitar somente aos casos em que ambos estão interconectados. Quando se coloca um
implante num arco parcialmente edêntulo existem diversos elementos biomecânicos
envolvidos, independente dos implantes serem unidos ou não a dentes naturais.
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