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RESUMO

Este trabalho objetiva estudar o uso de implantes osteointegrados em terapia
ortod6ntica. Examinam-se, através de revisão bibliográfica em livros e artigos sobre o tema:
os aspectos fisiológicos e mecânicos da movimentação ortod6ntica; os fatores envolvidos na
osteointegração de implantes dentários e as possibilidades de aplicação de carga; as
especificidades do uso de implantes para movimentação ortod6ntica — intensidade e duração
das forças aplicadas, material e dimensões dos implantes, condições ósseas necessárias e
possibilidade de combinar reabilitação ortod6ntica com correção de edentulismos. Entre
outros, o estudo obteve os seguintes resultados: a) os implantes, quando bem osteointegrados,
não provocam processos de reabsorção ou neoformaçd'o óssea, assim fornecem ancoragem
estável mesmo sob cargas elevadas; b) uma perfeita osteointegração depende de uma boa
estabilidade primária, das características da superficie do implante, que deve ser rugosa, e do
correto procedimento de perfuração do osso e inserção do implante, para evitar o sobreaquecimento do osso e infecções; c) os implantes podem ser usados para todos os movimentos
ortod6nticos básicos (inclinação, translação, rotação, intrusão e extrusdo); d) as intensidades e
durações das forças utilizadas são basicamente as mesmas usadas em ortodontia
convencional; e) em geral, para movimentação ortodemtica, são usados implantes de pequeno
diâmetro (menos de 1,5mm) e comprimento (6,0mm). Conclui-se que o uso de implantes
osteointegrados para ancoragem em terapia ortod6ntica é viável e oferece consideráveis
vantagens em relação as ancoragens convencionais.

ABSTRACT

This work analyses the use of osseointegrated implants in orthodontic therapy. The
study examines, through a bibliographical revision of books and articles on the theme: the
physiologic and mechanical aspects of orthodontic movement; the factors involved in the
osseointegration of dental implants and the possibilities for implant loading; the use of
implants for orthodontic movement — intensity and duration of the forces applied, material
and dimensions for the implants, required bony conditions, and possibility to combine
orthodontic rehabilitation with the correction of edentulism. Among others, the study obtained
the following results: a) implants, when well osseointegrated, don't cause bone reabsorption
or neoformation, so they can provide good anchorage even under high loads; b) a perfect
osseointegration depends on a good primary stability, of the characteristics of the surface of
the implant, which should be rough, and of the correct procedure for the perforation of the
bone and the insertion of the implant, to avoid the over-heating of the bone and infections;
c) implants can be used for all of the basic orthodontic movements (inclination, translation,
rotation, intrusion and extrusion); d) the intensity and duration of the forces are basically the
same used in conventional orthodontics; e) in general, for orthodontic movement, implants of
small diameter (less than 1,5mm) and length (6,0mm) are used. The study concludes that
the use of osseointegrated implants for anchorage in orthodontic therapy is viable and offers
significant advantages over conventional anchorage.
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1 INTRODUÇÃO

A movimentação ortodemtica baseia-se no aproveitamento, por parte do ortodontista,
de um principio fisico e de um fenômeno fisiológico. Fisicamente, a terapia ortodemtica
baseia-se na Terceira Lei de Newton, o chamado Principio de Ação e Reação, que postula que
"a toda ação corresponde uma reação igual e contrária". Então, para fazer com que um dente
se mova, basta ancorá-lo a um ou mais dentes', de forma a exercer sobre ele uma força, cuja
intensidade e freqüência podem ser controladas pelo ortodontista. Isso está esquematizado na
Figural.
Pelo principio de ação e reação, o dente

mais a esquerda está submetido à mesma
força que os dois à direita. Entretanto,
por terem estes últimos maior Area
radicular, a migração ocorrerá praticaFigura 1 — Esquema de forças em dentes

mente apenas com o dente da esquerda.

submetidos a tratamento ortoolôntico.
Fisiologicamente, segundo a Teoria da Pressão-Tensão, a migração do dente se dá pela
ação de dois tipos de células existentes no ligamento periodontal: os osteoblastos e os
osteoclastos. Enquanto os primeiros provocam a formação de tecido ósseo, os segundos
provocam sua destruição. Os osteoclastos agem onde há maior pressão, enquanto que os
osteoblastos vão agir onde há menor pressão do dente sobre as paredes alveolares. Assim,

Também é possível ancorar o dente a um aparelho extra-oral ou a um implante end6sseo, como se verá adiante.
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com a destruição do tecido ósseo no sentido em que o dente está sendo tracionado e a

formação de osso novo no sentido oposto, o dente vai migrando na direção desejada.
Pelo principio de ação e reação, se dentes com igual área de raiz fossem tracionados
um contra o outro, haveria migração de ambos2. 0 resultado é que, enquanto se corrigiria a

posição de um dente, o outro seria tirado da posição correta (GOODACRE et al., 1997). Para
evitar isso, costuma-se agrupar dois ou mais dentes de maior volume, como os molares, e usálos como ancoragem para provocar deslocamento distal dos dentes mais anteriores 3 . Na
impossibilidade de fazê-lo, pode-se usar alguns recursos de ancoragem ativa4, como os arcos
de Nance (FERREIRA, 2001). É comum também que se use uma ancoragem extra-bucal

(AEB), que consiste em um aparato com uma porção metálica, que se encaixa em dispositivos
ortodônticos aderidos aos dentes que se quer mover, conectada a um tecido elástico que passa
pela regido cervical, parietal ou occipital do paciente, conforme o tipo de movimentação
desejada (Fig. 2).

Figura 2 — Tipos de ancoragem extra-bucal: B1 — ancoragem cervical (tração baixa);

B2 — ancoragem occipital (tração média); B3 — ancoragem parietal (tração alta)

2

É a situação que Ferreira (2001) classifica como "ancoragem reciproca" (quando dois ou mais dentes, sob a

ação de uma força, movimentam-se um de encontro ao outro).
Busca-se obter, nesse caso, o que Ferreira (2001) chama de "ancoragem estacionária" (quando os dentes de
apoio, idealmente, não devem ser movimentados).
4
Segundo Ferreira (2001), tem-se ancoragem ativa quando, através da mecânica ortod8ntica, evita-se o
deslocamento de dentes para mesial quando estes estão servindo de apoio para a movimentação de outros
dentes.
3
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Ora, esse tipo de ancoragem apresenta um problema sério: Os pacientes são
submetidos a desconforto fisico e psicológico, porque os aparelhos de AEB são incômodos e
antiestéticos (Fig. 3). Isso faz com que muitos pacientes deixem de usar o aparelho pelo

tempo que seria necessário (WEHRBEIN et al., 1998). Outro problema freqüente nos
tratamentos ortodônticos convencionais é a perda de estabilidade dos dentes utilizados para
ancoragem. Segundo Wehrbein et al. (1996), "o tempo gasto para corrigir as perdas de
ancoragem periodontal durante o tratamento é pelo menos igual ao do tratamento primário.

Figura 3 — Paciente submetida a ancoragem extra-bucal baixa.

Recentemente, os implantes endósseos passaram a oferecer ao ortodontista uma forma
de ancoragem alternativa, que evita os problemas associados ao uso de AEB (DRAGO, 1999)
e, ao mesmo tempo, proporciona um apoio seguro, praticamente eliminando o risco de
ocorrerem movimentações indesejadas.
Já por mais de três décadas, os implantes osteointegrados, tam sido usados como

mecanismos de ancoragem para próteses dentais. Inicialmente, foram utilizados para
reabilitação de pacientes que usavam próteses totais inferiores (protocolo Bránemark). Com a

evolução dos estudos, seu uso se estendeu para casos de edentulismo total maxilar e,
posteriormente, a casos de edentulismo parcial. 0 uso de implantes osteointegrados para
reposição de perdas dentais é hoje considerado uma técnica segura, de alta previsibilidade e
eficaz, devolvendo ao paciente, sua potência mastigatória, segurança no convívio social (com
a fixação da prótese) e melhorando, portanto, sua auto-estima e, conseqüentemente, sua
qualidade de vida. Apresenta ainda a vantagem de ser uma técnica conservadora, à medida
que elimina a necessidade de desgastes dentais no caso de confecção de próteses parciais
fixas.
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0 uso de implantes para tratamento ortod8ntico beneficia-se do fenômeno da
osteointegração do titânio. Quando um implante de titânio é inserido de forma atraurnática em
um osso e mantido imóvel em relação a ele, ocorre a formação de tecido ósseo diretamente
em contato com a superficie do implante, sem qualquer ligamento interveniente. Ocorre,

então, um processo de anquilose (BRANEMARK et al., 1977; ADELL et al., 1981). No
tecido anquilosado, como não há ligamento, também não há osteoblastos nem osteoclastos.
Portanto, ao contrário de um dente natural, o implante não migra. Isso permite que seja
exercida força considerável sobre um implante osteointegrado sem que ele migre, mesmo que
sua área de contato com o osso alveolar seja reduzida, quando comparada à área das raizes
dentais.

1.1 Problema da pesquisa

Como a técnica de ancoragem ortodeintica em implantes osteointegrados é ainda
relativamente nova, há ainda uma série de pontos a esclarecer. Assim, são necessários estudos
que visem determinar suas vantagens e desvantagens, as situações em que pode ser utilizada,
bem como as condições para fazê-la mais eficiente.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral deste trabalho é estudar o uso dos implantes endósseos
osteointegrados como forma de ancoragem em procedimentos ortodiinticos.

1.2.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos:
1) Estudar como funciona, do ponto de vista fisiológico, o tratamento ortodôntico,
conhecendo os processos que provocam a migração do dente;
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2) Estudar como funciona, do ponto de vista mecânico, o tratamento ortodõntico,
conhecendo as forças envolvidas, as possibilidades de ancoragem, os cuidados a
serem observados;
3) Estudar a implantação endóssea, conhecendo os fatores determinantes para a
osteointegração e as possibilidades de aplicação de cargas sobre implantes
end6sseos;
4) Estudar o uso de implantes osteointegrados em terapia ortodõntica, conhecendo
suas possibilidades de uso, a intensidade e a duração das forças a serem aplicadas,

o material e as dimensões dos implantes a serem utilizados, as condições ósseas
necessárias ao uso desses implantes, a possibilidade de combinar reabilitação
ortodõntica e correção de edentulismo por meio de implantes.

1.3 Questões de Pesquisa

Para guiar a realização do estudo, algumas questões de pesquisa são propostas:
1) Em que casos pode ser indicada a ancoragem com implantes osteointegrados? Ha
contra-indicações?
2) Quais as intensidades das forças a serem usadas? Durante quanto tempo devem ser
aplicadas?
3) Que dimensões devem apresentar os implantes? Como deve ser feita sua
instalação?
4) Em que tipo de osso esses implantes podem ser fixados?

1.4 Metodologia

Para alcançar os objetivos propostos e responder as questões de pesquisa formuladas,

será realizada uma pesquisa bibliográfica em livros sobre ortodontia e implantologia, bem
como em artigos sobre o tema, publicados em português ou inglês.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Neste capitulo, inicialmente, são discutidos os dois conceitos básicos de que trata este
trabalho: a ortodontia e a osteointegração. Depois são revisados uma série de estudos clínicos

e experimentais em que se utilizaram implantes osteointegrados combinados a tratamentos
ortodemticos.

2.1 A fisiologia do movimento ortodiintico

Segundo Profitt e Fields apud Ferreira (1999), a teoria clássica para explicar o
movimento dentário na intervenção ortoantica é a chamada Teoria da Pressão-Tensão.
Segundo essa teoria, o fluxo sangUineo é alterado no ligamento periodontal quando se aplica
pressão sobre o dente. No lado que recebe pressão, o fluxo sangUineo é diminuído, enquanto
que no lado contrário, o fluxo é aumentado. Isso, por sua vez, provocará alterações nos níveis
de oxigênio, o que influenciará a diferenciação celular e a formação de metabólitos, gerando
mediadores químicos como a prostaglandina E, que tem a propriedade de ativar tanto a
atividade osteoblástica quanto a osteoclástica.
Ainda segundo Profitt e Fields (op. cit.), inicialmente apenas osteoclastos já existentes
no local começam a agir. Depois, há migração de osteoclastos em maior número, vindos de
locais mais distantes, através do fluxo sangUineo.
Um efeito indesejado da pressão sobre o tecido do periodonto é a hialinização deste e
do osso alveolar, provocada pela isquemia nesses tecidos. Segundo Ferreira (1999), o tecido
hialino, por ser de dificil reabsorção, atrasa o movimento dentário, porque é necessária a
vinda de células de locais distantes para auxiliar na reabsorção desse tecido. A formação do
tecido hialino é tanto maior quanto mais intensas forem as forças aplicadas. Isso é um
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limitante importante na intensidade das forças que podem ser utilizadas para movimentação
ortodôntica. Quando a força aplicada é excessiva, pode ocorrer também uma reabsorção óssea
solapante associada A hialinização (Fig. 4). Esta forma de reabsorção é indesejada, pois se
deseja apenas reabsorção junto ao dente tensionado (frontal).

reabsorçao óssea
distancia

hialinizaçao

Figura 4 — Hialinazação associada a reabsorção óssea à distância (solapante).

Segundo Ferreira (1999), o movimento dentário pode ser dividido em duas fases. Num
primeiro momento, ocorre a hialinização devido As forças aplicadas ao dente (Fig. 5C).
Depois que o tecido hialino é eliminado, inicia-se a segunda fase, com uma reabsorção óssea
mais efetiva (Fig. 5D). É nessa segunda fase que ocorre também a formação de osso no lado
tensionado. Inicialmente, aumenta, na região tensionada a população de osteoblastos e
fibroblastos. Em seguida, observa-se a deposição de camadas de tecido osteóide, que virão

depois a se calcificar. Por fim, a partir de certa espessura, tem-se uma reorganização do osso
neo formado.

:••••
;‘

Figura 5

—

Dente submetido a movimento ortodZintico.

Outra teoria que explica a movimentação dentária é a Teoria da Bioeletricidade,
baseada no efeito piezoelétrico. Em estruturas cristalinas submetidas a pressão, pode ocorrer o

14

deslocamento de elétrons, provocando diferenças de potencial. No tecido ósseo, os cristais de
hidroxiapatita e as fibras de coldgeno apresentam propriedades piezoelétricas. Assim, a
pressão sobre eles pode provocar a formação de ions que alterarão o metabolismo celular.

Contra essa teoria pesa o fato de que os potenciais gerados são muito pequenos e de curta
duração, mesmo que mantida a força de deformação.

2.2 A mecânica do movimento ortoclôntico

Nas intervenções ortodõnticas, cinco tipos básicos de movimentos são realizados:
inclinação, translação, rotação, intrusão e extrusdo. No movimento de inclinação (Fig. 6), uma

força é aplicada a coroa do dente, de forma a fazê-lo girar em tomo de seu centro de
resistência. Nesse caso, duas pequenas áreas recebem maior pressão: o ápice radicular do lado

em que a força atua e a crista alveolar do lado oposto. Assim, a força exercida não pode ser
muito intensa, para evitar a hialinização excessiva nessas areas. Normalmente, aplicam-se
forças da ordem de 0,5N (50g)5 (PROFITT e FIELDS apud FERREIRA, 1999).

Figura 6 — Dente submetido a movimento de inclinação.

No ápice e na crista, vêem-se zonas de compressão.
No movimento de translação (Fig. 7), visa-se mover para uma posição mais distal ou
mais mesial, paralelamente à posição inicial. Nesse tipo de movimento, aplicam-se duas

5

Apesar de cientificamente inexato o uso da unidade grama para expressar intensidade de forças, decidiu-se,
no presente trabalho monográfico, seguir o uso corrente.

UFSC
bilillotee• Seat:octal

15

GIGS.°

forças e a área comprimida é bem maior. Dai a necessidade de se usarem forças maiores, da
ordem de 1N (100g) (PROFITT e FIELDS apud FERREIRA, 1999).

Figura 7 — Dente submetido a movimento ortodôntico de translação.

Na rotação (Fig. 8), o dente é girado em relação a seu eixo vertical. As forças
aplicadas são da ordem de 0,5N.

Figura 8 — Dente submetido a movimento de rotação, provocada por um binário.

Na extrusdo (Fig. 9), visa-se mover o dente mais para fora no alvéolo. Na intrusão
(Fig. 9), ao contrário, visa-se fazer com que o dente se aprofunde mais no alvéolo. Como a
Area apical do ligamento, que receberá pressão, é muito pequena, as forças usadas devem ser
bem suaves.
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Figura 9 — Dentes submetidos a movimentos ortodõnticos

de intrusão e extrusdo, respectivamente.
Segundo Profitt e Fields apud Ferreira (1999), rotação, intrusão e extrusdo nunca são
movimentos puros, porque sempre aparece alguma tendência a inclinação.
Em qualquer movimento dentário, além da intensidade e do ponto de aplicação das
forças utilizadas, também é de grande importância a duração dessas forças. Segundo

Ferreira (1999), essas forças podem ser classificadas de três maneiras:

a) continuas — forças mantidas durante todo o período pretendido;
b) interrompidas — forças que declinam até zero no período entre as
ativações;
c) intermitentes — força comum aos aparelhos removíveis; sua atuação cai a
zero nos períodos em que o aparelho é removido e retorna durante o uso.
Torna-se interrompida quando o dente é movimentado, retornando a sua
condição após nova ativação.
Se as forças pudessem ser uniformemente distribuídas, de forma a se poder aplicar
forças leves e continuas, provocando absorção frontal, não seria necessário reduzir sua

intensidade em qualquer instante. Porém, algumas areas do ligamento periodontal sempre
recebem mais pressão que outras. Assim, para que não haja problemas fisiológicos,
notadamente a hialinização, é necessário alternar períodos de aplicação de força com outros

de repouso, para permitir a reparação tecidual. Segundo Ferreira (1999), isso levou muitos
autores a recomendar um período mínimo de três semanas entre as ativações, que se tornou
padrão em terapia ortodõntica.
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Para promover a movimentação dos dentes, é necessário buscar um ponto de apoio a
partir do qual se possa aplicar a força. Esse ponto, definido como ponto de ancoragem, deve
oferecer resistência ao deslocamento. Segundo Ferreira (1999), a ancoragem pode ser de
natureza estável ou móvel. 0 ponto de resistência estável é aquele cuja posição deve,
idealmente, permanecer inalterada. Ele pode ser constituído por um ou vários dentes, ou ainda
um outro dispositivo, como um implante. Por outro lado, o ponto de resistência móvel é
aquele cuja posição se deseja deslocar.
Pela lei de ação e reação, já se sabe que ponto móvel e ponto estável exercerão um
sobe o outro força de mesma intensidade, a força motriz. Portanto, é importante planejar de tal
forma a ação ortod6ntica para fazer com que a força de resistência estável seja maior que a
força motriz e que esta seja maior que a força de resistência móvel.
Os pontos de resistência estável mais comumente usados são os próprios dentes.
Segundo Ferreira (1999), a qualidade de um dente para ancoragem estável dependerá de seu
volume, número e Area superficial das raizes e densidade do osso no qual está inserido. 0
autor apresenta dados extraídos de Langlade que mostram que o pior dente para ancoragem
estável é o incisivo central inferior, com uma área média de raiz de 170mm2. Por outro lado,

o melhor dente para ancoragem estável é o primeiro molar inferior, com área média de
475mm2.

2.3 Osteointegração
Uma vez que, na intervenção ortodemtica, é desejável a obtenção de pontos de
resistência estável, os implantes osteointegrados têm sido de grande valia. Como já
mencionado, eles apresentam a característica de firmar-se diretamente ao osso, sem
intervenção de tecido conjuntivo fibroso. Esse processo é o que se chama de osteointegraçclo.
0 termo foi cunhado em 1959 por Per-Ingvar Bránemark, um médico sueco, após
observar o comportamento de implantes de titânio inserido em tibias de coelho. Em meados
da década de 60, Branemark e colaboradores desenvolveram melhor o conceito de
osteointegração e começou o seu uso em implantes odontológicos.
São várias as formas de se definir osteointegração, dependendo do ponto de vista
adotado, funcional, microscópico etc. Zarb e Albrektsson apud Expo sito et al. (1998) definem

18

a osteointegracdo como "um processo no qual é conseguida fixação e mantida uma rígida e

assintomatica de material aloplástico no osso durante cargas funcionais". Essa, definição,
segundo Exposito et al. (1998) exclui do conjunto dos osteointegrados aqueles implantes com
interface fibrosa, como os subperiostais, que apresentam movimentação clara quando
submetidos a carga.

0 autor também apresenta conceitos de osteointegração fornecidos por Brdnemark, em
1996, segundo diferentes perspectivas:
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 superfície, de forma que, em nível de
microscópico ótico, não hi tecido fibroso ou conjuntivo interposto e é
estabelecida uma conexão funcional e estrutural direta, capaz de suportar
cargas fisiológicas normais sem excessiva deformação e sem provocar
mecanismos de rejeição.
c) 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 o mesmo 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 à 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.
Uma boa osteointegração depende de um conjunto de fatores. Primeiramente, o

material a sofrer osteointegração tem que apresentar boa compatibilidade com os tecidos
vivos, o que depende, entre outras coisas, de ser quimicamente inerte. Além disso, não pode
haver infecção ou inflamação local. Recomenda-se, por exemplo, que alvéolos com

periodontite sejam tratados antes da inserção de um implante no local. Também é
indispensável uma boa imobilidade do implante. Mesmos movimentos muito pequenos
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podem comprometer a osteointegração. Dai a necessidade de se obter um bom travamento
primário do implante no tecido ósseo. Hoje já existem métodos de inserção que preconizam a
aplicação imediata de carga ao implante, especialmente no caso de mandíbulas edêntulas.
Entretanto, é padrão que se aguarde de 3 a 6 meses antes de aplicar carga ao implante,
justamente para evitar movimentações do implante em relação ao osso que possam
comprometer a osteointegraçã'o.

2.4 Os implantes osteointegrados

Segundo Weisman apud Brânemark et al. (1977),

o material dos implantes

osteointegrados deve oferecer algumas propriedades indispensáveis: excelente resistência
corrosão, atoxicidade e tolerância pelos tecidos, características mecânicas apropriadas,
resistência A. abrasão e aos desgaste, confiabilidade e homogeneidade, custo razoável.
Oferecem tais características uma série de materiais, entre eles, ligas a base de cromo-cobalto
(como o vitálio), aços inoxidáveis, titânio e ligas de tântalo, entre outros. Também existem
implantes de materiais não metálicos, como o carbono vítreo e o biovidro, e cerâmicos, como
a cerâmica de óxido de alumínio.
Atualmente, os implantes mais comumente usados são de titânio, com variadas formas
de acabamento e formatos. 0 titânio é hoje o material de escolha porque reúne todas as
características acima aliadas a um excepcional potencial de osteointegração. As propriedades
osteointegrativas do titânio se devem principalmente A. forma como oxida. Em cerca de um
segundo após ser exposto ao ar, o titânio forma uma finíssima camada de óxidos em sua
superficie (cerca de 3 a 5 nm de espessura). Essa camada de óxidos protege o restante do
metal da oxidação. Os óxidos formados são duros, apresentam alta constante dielétrica e são
quimicamente inertes (FERREIRA, 1999). Tavares (1999) ainda alista como vantagens do
titânio sua ductilidade e leveza.
Eld implantes de titânio em variados formatos: laminas (caindo em desuso), cilindros
maciços ou ocos, em forma de cestos, parafusos. Esses últimos são atualmente os mais
usados. Quanto ao acabamento, este pode ser liso, como em alguns implantes Brânemark
roscáveis. Mas hoje é mais comum que se provoque algum tipo de rugosidade controlada,
como forma de aumentar a área de contato osso-implante e melhorar as possibilidades de
osteointegração. Nos implantes de titânio, três tipos básicos de acabamento são usados:
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jateamento por areia, condicionamento ácido e deposição por spray de plasma. Este último
processo é caro porque é mais complexo (envolve a produção de altas temperaturas, por meio
de um arco elétrico), entretanto é o que provoca melhor rugosidade, aumentando em cerca de
seis a dez vezes a area de contato do implante (SPIEKERMANN, 2000). Também há
implantes revestidos de hidroxiapatita, material usado, segundo Spiekermann (2000) para
acelerar a cicatrização óssea.
Segundo Tavares (1999), os implantes de titanio têm a propriedade de
transferir ao osso, de maneira fisiológica, as forças sobre eles aplicadas (...)
Na observação microscópica, o osso acompanha cada irregularidade do
titanio, o que ajuda a dissipar a carga em várias direções (...) sem causar
movimentação. (op. cit., p. 116)

Para o autor, os implantes de titânio em forma de parafuso apresentam ainda vantagens
extras com relação à dissipação de forças, porque tendem a dissipar as cargas axiais através
das superfícies inclinadas das roscas. Isso faz dos implantes roscados os mais indicados como
recurso de ancoragem.

Wehrbein e Merz (1998) apresentam as características que devem possuir os implantes
para uso ortodóntico. Segundo os autores, dada a sua capacidade de garantir osteointegração
estável por longos períodos e suportar cargas axiais e não axiais, o titAnio puro é o material

mais indicado. Quanto As características externas, os autores preconizam o formato de
parafuso combinado com um acabamento rugoso, que ajude a aumentar a superficie. No caso
dos sistema Orthosystem, os implantes têm formato de parafuso auto-rosquedvel, com
acabamento jateado e com condicionamento ácido. Para os autores, esse tipo de acabamento
não só garante um maior torque de remoção como também tem o potencial de reduzir o tempo

de cicatrização e de oferecer uma melhor estabilidade primária.
0 tamanho dos implantes para uso ortodõntico, segundo Wehrbein e Merz (1998), é

menor que o dos implantes convencionais, porque normalmente se dispõe de menor espessura
de osso. No caso de implantes, palatais, por exemplo, os implantes têm que ter de 4 a 6mm,
para evitar atingir o seio nasal. Entretanto, mesmo com esse pequeno tamanho, os implantes
palatais devem suportar cargas não axiais consideráveis, dado o braço de alavanca
relativamente longo existente entre o implante e o dente a ser ancorado (cerca de 20 a 30mm).

Assim, unia boa Area de contato osso-implante é imprescindível. Ainda é característica
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relevante dos implantes ortoanticos, segundo os autores, permitir um único estágio cirúrgico,
para minimizar o trauma ao paciente.

2.5 Os implantes osteointegrados na terapia ortoddritica

A primeira tentativa documentada de uso de implantes intraorais para ancoragem
ortod6ntica já é relativamente antiga: Segundo Goodacre et al. (1997), em 1945, Gainsforth e

Higley tentaram estabelecer, em babuínos, ancoragem por meio de parafusos de vitálio
cirúrgico e até obtiveram pequena movimentação mas os implantes afrouxaram de 16 a 31

dias depois. Ferreira (1999) diz que, com esse insucesso, os autores desaconselharam o uso da
técnica em humanos, recomendando novos estudos.
Goodacre et al. (1997) alistam vários outros estudos nos quais se utilizaram implantes

para movimentação ortodemtica em animais: Em 1978, Sherman apud Goodacre et al. (1997)
relatou a inserção de seis implantes de carbono vítreo em cães. Dois dos implantes resistiram
forças ortod6nticas de até 175g, mas os outros quatro afrouxaram ou quebraram. Oliver et al.
apud Goodacre et al. (1997), em 1980, usaram implantes de carbono vítreo em babuínos. Os

implantes resistiram a forças de 30 a 200g. Outros estudos mostraram que o biovidro se
manteve estável em coelhos e macacos, submetido a forças de até 600g. Goodacre et al.
(1997) mencionam várias outras tentativas de uso de implantes para ortodontia em animais.

Merece destaque ainda o experimento de Southard et al. apud Goodacre et al. (1997), que
usaram oito cães para comparar a eficiência de implantes osteointegrados e dentes naturais
para ancoragem em intrusão ortod6ntica. Foram usadas forças de 50 a 100g. Os autores
concluíram que os implantes são superiores aos dentes para esse tipo de ancoragem.
Goodacre et al. (1997) apresentam também variados exemplos do uso de implantes

para ortodontia em pacientes humanos: Linkow publicou o primeiro relato de uso de
implantes laminares para ancoragem em 1969; em 1970, publicou outro relato de seis
pacientes; Creekmore e Eklund, em 1983, relataram o uso de um parafuso inserido no osso
maxilar para provocar movimentação em incisivos maxilares; Odman et al. relatam, em 1988,
o uso de implantes endósseos para provocar extrusdo de dentes, retração e para estabilizar

dentes enfraquecidos por problemas periodontais; flames et al., em 1991, descrevem o uso de
implantes para alinhamento de terceiros molares impactados em três pacientes, usando-se
forças de 2,5N (250g) durante cinco a oito meses.

22

Segundo Goodacre et al. (1997), o uso de implantes osteointegrados para ancoragem
ortodeintica também apresenta algumas desvantagens: 0 tempo de tratamento 6, em geral,
mais longo que com a terapia ortod8ntica convencional. Ainda que o tempo de terapia
ortod6ntica ativa possa ser menor, a necessidade de aguardar a cicatrização dos implantes
estende o tempo total de tratamento. Além disso, o custo é mais alto. Se os implantes forem
usados para tratamento protético, o aumento no custo é devido apenas a honorários resultantes
de maior tempo de serviço e ao uso de coroas/próteses provisórias. Por fim, a localização do
osso disponível pode criar desafios ao trabalho cirúrgico e protético. Além disso, a quantidade
de osso disponível pode limitar as possíveis localizações e afetar as vantagens mecânicas
obtidas com os implantes.
Tavares (1999) apresenta extenso detalhamento das possibilidades de integração entre
a ortodontia e a implantodontia, organizando-as em três grupos: 1) ortodontia pré-cirúrgica; 2)
utilização de implantes como ancoragem ortod6ntica; 3) agenesia de dentes permanentes.
Interessam a este trabalho especialmente os dois primeiros usos.

2.5.1 Ortodontia pré-cirúrgica

Em ortodontia pré-cirúrgica, executa-se, por meio de procedimentos ortoanticos
convencionais reposicionamento de dentes antes da inserção de implantes. Isso é muito
conveniente no caso de perdas dentais, porque os dentes próximos tendem a movimentar-se
espontaneamente para ocupar o espaço deixado pelo dente extraído. Essa movimentação
ocorre tanto mesio-distalmente, com os dentes adjacentes, quanto verticalmente, uma vez que
o dente antagonista sofre extrusão. Segundo o autor, esse pacientes seriam grandemente
beneficiados por um trabalho multidisciplinar, envolvendo o protesista, o implantodontista e o
ortodontista. Como mencionado anteriormente (v. 2.5), mesmo movimentações muito
pequenas comprometem a osteointegração. Assim, o planejamento protético e ortoantico tem
que ser tal que se evita trauma oclusal, ou seja, a ação de forças superiores As quais a interface
osso-implante pode suportar.
Outra aplicação da ortodontia pré-cirúrgica é o planejamento da distribuição dos
implantes em relação aos dentes naturais. Como o colo dos implantes é diferente do dos
dentes naturais, a gengiva tende a perder o seu aspecto natural, ficando com o mesmo nível ao
redor de todo o implante, ao invés de formar as papilas interdentais. Isso se torna mais nítido
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quando dois implantes são instalados lado a lado. Portanto, com um bom planejamento, é
possível deslocar dentes naturais de forma que não fiquem implantes contíguos, mas que cada
implante sempre fique entre dois dentes naturais. Isso é especialmente relevante nos dentes
anteriores superiores.
Tavares (1999) ainda apresenta como aplicação da ortodontia pré-cirúrgica a extrusão
de dentes com fratura radicular. Nesse caso, a extração do dente é inevitável, mas o autor
sugere que se faça primeiro uma extrusão ortodõntica controlada, para permitir que o alvéolo
vá sendo preenchido com osso neo-formado, ao invés de um coágulo sangiiineo. Assim, a
inserção e o travamento primário do implante serão grandemente facilitados.

2.5.2 Ancoragem ortock5ntica

Quanto A. utilização dos implantes como recurso de ancoragem, Tavares (1999) discute
duas possibilidades básicas: uso do implante apenas para servir de ancoragem em
movimentação ortodõntica ou ortopédica; uso do implante primeiro como ponto de
ancoragem e depois como suporte para instalação de urna coroa.
Na utilização de implantes como ancoragem ortodõntica, Tavares destaca o trabalho
pioneiro de Roberts et al., de 1990, que inseriram um implante na regido retromolar e
utilizaram-no como ancoragem indireta para preencher o espaço deixado por um primeiro prémolar inferior perdido. Tavares também destaca o trabalho de Block e Hoffman, de 1995, em
que apresentam os onplants. Estes são peças de titânio puro, semelhantes a botões linguais,
que podem ser inseridas em locais pequenos e com pouco osso. Sua técnica de colocação é
simples e após 10 semanas já se pode aplicar a eles cargas de 350g.
Também são usados especificamente em aplicações ortodõnticas os mini-implantes.
Trata-se de implantes de pequeno diâmetro e comprimento, 1,2mm e 6,0mm, respectivamente6 . Os mini-implantes podem ser instalados em praticamente todo lugar, inclusive entre
as raizes de dentes adjacentes. Devem permanecer sem carga durante 10 semanas, para
permitir sua osteointegraedo.

6

Os implantes convencionais para suporte de próteses vêm em vários diâmetros e comprimentos. Os mais
finos têm cerca de 3,5 mm e os mais curtos 7 mm. Entretanto, é padrão utilizarem-se implantes de 4 mm de
diâmetro e 10 mm ou mais de comprimento.
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No caso de se desejar utilizar os implantes para posterior instalação de coroas, é
preciso usar implantes de tamanho padrão, próprios para resistir as forças mastigatórias, bem
mais elevadas do que as utilizadas em tratamento ortod8ntico. Além disso, segundo
Tavares (1999), é preciso aguardar o tempo padrão para que ocorra o processo de
osteointegração. 0 tempo recomendado para que o implante permaneça sem carga é de 4

meses para a mandíbula, que apresenta um osso mais denso, e 6 meses para a maxila. Quanto
A intensidade das forças aplicadas, Tavares diz que as mesmas forças usadas em ortodontia
convencional podem ser aplicadas aos implantes, uma vez que elas são de 10 a 100 vezes
menores que as forças oriundas da mastigação.
No uso do implante primeiro como forma de ancoragem ortodemtica e depois como
suporte para instalação de coroas, é necessário um cuidadoso planejamento multidisciplinar
para promover o melhor sistema de oclusão ao final do tratamento. Especialmente quando um
número elevado de dentes está ausente, é necessário planejar as implantações e a
movimentação dos dentes naturais restantes, de forma que os implantes

e os dentes

remanescentes se integrem harmoniosamente.

2.6 Revisão de alguns estudos clínicos nos quais se utilizou ancoragem
por meio de implantes osteointegrados

Nesta seção, revisam-se alguns estudos clínicos em que se combinou terapia
ortod8ntica com o uso de implantes. Objetiva-se buscar mais alguns subsídios para responder

as questões de pesquisa propostas.
Van Roekel (1989) relata o uso de implantes para ancoragem ortod8ntica em um
jovem de 22 anos, vitima de um acidente automobilístico. 0 paciente sofreu fratura da
mandíbula, perda do canino e do primeiro pré-molar esquerdos maxilares, dos incisivos
mandibulares, do canino mandibular direito e dos pré-molares mandibulares direitos. Grande
parte do processo alveolar também foi perdida junto com os dentes. A perda óssea expôs parte
da raiz do segundo pré-molar maxilar esquerdo. Foi necessária um vestibuloplastia, um
enxerto pediculado e um enxerto gengival livre para cobrir a raiz exposta. Uma segunda
vestibuloplastia foi realizada no espaço edêntulo da mandíbula, para restabelecer o vestíbulo e

permitir movimentação do lábio inferior. Depois foram instaladas próteses provisórias.
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Após um período de cicatrização, foram inseridos 3 implantes Branemark de 20mm no
espaço edêntulo da mandíbula. Quatro meses depois, os implantes foram expostos. 0 canino

esquerdo mandibular do paciente estava em oclusão cruzada com o incisivo lateral esquerdo
da maxila. Decidiu-se reposicionar o canino.
Foram fixados braquetes ortodõnticos edgewise à face labial do canino e do primeiro
pré-molar e a cilindros de ouro instalados nos dois implantes mais próximos. Foi usada
mecânica convencional de fio de arco para produzir um movimento lingual do canino. Foi
também usada uma esplintagem oclusal posterior em acrílico para prover o espaço necessário

entre os dentes anteriores maxilares e mandibulares e permitir a movimentação para lingual
do canino. Foram fabricados retentores para ambos os arcos depois que o movimento dental
foi completado. Após 4 meses de retenção, foi iniciado o tratamento protético. As próteses
instaladas estavam em serviço sem complicações por onze meses quando o estudo foi
publicado.
Higuchi e Slack (1991) realizaram estudo clinico para avaliar a eficiência do uso de

implantes osteointegrados em ancoragem ortodõntica. Visavam especialmente examinar o
efeito de forças de protração e retração sobre os implantes. Foram inseridos implantes de
lOmm bilateralmente na mandíbula de sete pacientes adultos. Seis deles receberam implantes

na regido do terceiro molar e um na região do primeiro molar.
Enquanto os implantes cicatrizavam, foi realizado alinhamento

ortodóntico e

nivelamento do arco. Os implantes foram expostos após 4 a 6 meses, sendo instalados pilares.
A altura dos pilares foi reduzida para evitar contato com arcada superior. Foi instalada sobre
cada pilar uma coroa de compósito, com um braquete edgewise. Todos os pacientes foram
tratados com dispositivos ortod6nticos edgewise padrão, com modificação para fio reto.
Depois do alinhamento do arco, foi conectado um fio retangular ao pilar e foram
aplicadas forças de 150 a 200g em cada pilar. Mais tarde, verificando-se que os implantes e
pilares resistiam bem a essas cargas, as forças foram aumentadas para 400g.
Todos os pacientes sofreram avaliação, através de filmes cefalométricos, previamente

e posteriormente à intervenção ortodõntica, utilizando-se o mesmo equipamento radiológico.
Foram avaliadas a inclinação dos incisivos maxilares em relação ao plano sela-ndsio e a
inclinação axial dos incisivos mandibulares em relação ao plano mandibular. Além disso, foi
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registrada a distância em milímetros desde a borda incisal, assim como o movimento conjunto
dos segundos molares mandibulares.
Todos os 14 implantes inseridos nos sete pacientes permaneceram clinicamente
estáveis durante todo o período de tratamento. Dois implantes foram utilizados para fixação
de coroas únicas em posição de primeiro molar. Nenhum dos pacientes apresentou dor,
parestesia ou desconforto. Também não houve vermelhidão ou inchaço em gengivas. 0 único
problema registrado foi afrouxamento do parafuso do pilar, que ocorreu várias vezes.
Terminado o tratamento ortodemtico, os pilares foram removidos e o implantes receberam
parafusos de cobertura. Depois foram sepultados.
Seis pacientes foram tratados com forças de protração e um paciente recebeu forças de
retração para correção de mordida cruzada anterior de Classe III. Observaram-se mudanças
dentais significativas com relação aos movimentos de inclinação e translação. A posição dos
incisivos mandibulares dos pacientes com dentição retraida foi corrigida para uma angulação
mais favorável em relação ao plano mandibular. As mudanças de inclinação variaram de 9° a
24°. A alteração média na posição dos incisivos mandibulares foi de 4,1 mm. Foi registrada
uma movimentação média de 2,3mm para mesial dos segundos molares mandibulares. Todos
os espaços existentes na mandíbula e maxila de cada paciente foram fechados até o final do
tratamento.
Em todos os pacientes, os implantes serviram como ancoragem rígida para correção da
oclusão. Os implantes não apresentaram movimentação durante o tratamento. 0 período total

de tratamento foi 4 a 6 meses de cicatrização dos implantes mais 17 a 30 meses de
movimentação ortodemtica. Segundo Higuchi e Slack (1991), este tempo é comparável ou
ligeiramente superior ao tempo necessário a um tratamento ortodemtico convencional.
Prosterman et al. (1995) realizaram tratamento ortodeintico em um paciente de 25 anos
com traumatismo na mandíbula anterior. Houve fraturas horizontais e verticais dos processos
alveolares, com deslocamento de vários dentes. Os incisivos inferiores foram luxados no
momento do impacto. Inicialmente, o paciente o paciente recebeu uma esplintagem em
acrílico que envolveu os dentes afetados. Quatro dias depois, sob anestesia geral, realizou-se a
remoção dos seqüestros alveolares desses dentes.
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Nove meses depois, o paciente apresentou-se para novo tratamento e reabilitação.
Apresentava todos os dentes superiores, exceto por um molar direito, e os seguintes dentes
inferiores: molares direitos e esquerdos, pré-molares e canino direito, segundo pré-molar
esquerdo. A lingua estava presa à crista do processo alveolar. Havia ainda uma má oclusão
grave e o paciente foi encaminhado a um ortodontista.
Quatro meses depois, ele se apresentava com uma dentição mutilada, mordida anterior
aberta, com canino, pré-molar e molares inferiores esquerdos em mordida cruzada bucal, e
com os molares e pré-molares direitos quase em mordida cruzada lingual. Notava-se uma
curva de Spee maxilar acentuada, com os incisivos e o canino direito maxilares num nível
mais alto que o plano oclusal maxilar existente. A crista alveolar mandibular praticamente não
existia entre o canino esquerdo e o pré-molar direito inferiores. 0 canino apresentava
moderada recessão labiogengival. Havia ainda um hábito severo de protrusão da lingua.
0 plano de tratamento consistia em inserir 3 implantes Branemark de 3,75mm de

diâmetro e 15mm de comprimento na mandíbula, na regiões central, do canino esquerdo e do
pré-molar, para substituir os dentes ausentes com uma prótese fixa, seguindo-se a correção da
má oclusão.
Nos dois meses seguintes, foram tiradas impressões e inseriram-se os implantes. A
lingua foi liberada do ponto onde estava. Um mês depois, foi iniciado o tratamento
ortod6ntico. Todos os dentes mandibulares e maxilares e mandibulares receberam braquetes
edgewise.

Dois pilares transepiteliais de 7mm e 1 de 5,5mm foram instalados quatro meses mais
tarde. Sobre eles fixou-se uma prótese acrílica provisória. Além disso, no arco maxilar, foram
usados fios de aço inoxidável progressivos, começando com fio coaxial multistranded de
0,016" até fios redondos de 0,018". No arco maxilar, os braquetes foram instalados tanto na

dentição natural quanto na prótese. Também foi usada uma progressão de fios, começando
com cabos multistranded. Seguiu-se a aplicação de forças intrusivas geradas com a prótese
temporária servindo como ancoragem e múltiplos fios de laço em T com bandas de segunda
ordem.
Step bends verticais foram instalados no arco maxilar para auxiliar no fechamento da

mordida aberta. 0 fechamento dos espaços no arco maxilar foi conseguido com elásticos em
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corrente. Todos os espaços maxilares posteriores foram fechados, incluindo o do molar
ausente.
Quando o tratamento ortodõntico foi completado, a mordida aberta anterior havia sido
reduzida a 2mm, e a oclusão, apesar de ser de Classe I na área dos caninos e na região
posterior esquerda, permaneceu como Classe II na região molar direita por causa do espaço
para uma ponte entre os pré-molares. Ainda assim, segundo os autores, essa relação era
perfeitamente funcional.
0 tratamento da mordida cruzada começou um mês depois e foi concluído após 5

meses. Elásticos verticais foram instalados na regido anterior e na região posterior esquerda.
Foi instalado um fio no arco maxilar para preservar a largura de arco obtida e para controlar o
torque dos segmentos bucais. Ao mesmo tempo, foi instalada uma mola com espiras abertas
entre os pré-molares mandibulares esquerdos para abrir espaço para uma prótese fixa.
Depois de 2 anos e 5 meses, o tratamento ortodõntico estava completo. Foi usado
então em retentor de Hawley no arco maxilar, com apoios oclusais nos pré-molares maxilares
esquerdo e direito e um pequeno orificio no acrílico, na regido da papila palatal. A função
desse orificio era lembrar o paciente da posição correta da lingua durante a deglutição.
paciente não colaborou muito e perdeu dois retentores em quatro meses. No arco mandibular,
foram instaladas contenções rígidas com seções de tio de arco ligando o molar e os prémolares para preservar o espaço até a instalação da prótese permanente. Três meses depois,

foi confeccionada e instalada a prótese permanente metalo-cerâmica.
Em uma revisão dois anos depois, constatou-se que o paciente tornara a com fratura da
mandíbula por trauma. A fratura fora tratada sem que se levasse em consideração a oclusão
anterior. Na regido anterior, constatou-se uma suave recidiva, provavelmente devido ao hábito
de protrusão da lingua e A. pouca colaboração do paciente. 0 segmento direito bucal parecia
ter voltado à condição de mordida cruzada, provavelmente devido ao mau tratamento da
fratura.
Prosterman et al. (1995) apresentam como uma vantagem importante do curso de

tratamento escolhido a preservação da altura anterior da face. Normalmente, no tratamento de
mordidas abertas em adultos, ocorre uma notável rotação para trás e para baixo da mandíbula.
Isso decorre de aumento da altura dentoalveolar na maxila e na mandíbula posteriores. No
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caso em estudo, segundo os autores, o uso correto da prótese montada sobre implantes como
ancoragem permitiu que se evitasse a extrusão dos dentes mandibulares posteriores com
procedimentos de intrusão nos segmentos posteriores.
Bousquet et al. (1996) utilizaram um pino implante batido de 0,7mm de diâmetro e
5mm de comprimento, para ancoragem ortodeIntica em uma paciente de 35 anos. A paciente

era portadora de má oclusão de Classe II e de apinhamento anterior, sem overbite nem overjet.
0 apinhamento maxilar requeria a extração dos dois segundos pré-molares, seguida da
retração dos primeiros pré-molares e dos caninos. No arco mandibular, era possível resolver o
apinhamento sem extrações. 0 pino de liga de titânio foi utilizado como ancoragem para
retração do lado direito. 0 pré-molar do lado esquerdo foi retraído convencionalmente.

Comparou-se então o movimento para mesial dos dois primeiros molares.
0 pino foi inserido com um percussor apropriado, ajustado para exercer uma força de
2 kg. 0 ponto de inserção foi septo interdental entre o primeiro molar e o alvéolo de extração

do segundo pré-molar. 0 pino foi utilizado porque não haveria espaço suficiente no septo
interdental para inserção de um implante convencional.

Permitiu-se cicatrização durante 4 semanas antes de conectar ao pino dispositivos
ortodõnticos. Para o tratamento ortodõntico, foram colados As superficies labiais dos dentes
braquetes de Ricketts. Os tubos dos primeiros molares superiores foram conectados uma barra
transpalatal de 0,032", para estabilidade. 0 tubo do primeiro molar direito foi conectado ao

pino percutido com um fio rígido de 0,04". Barras de arco (archwires) de 0,016 x 0,018"
foram usadas para distalizar os pré-molares.
A paciente era avaliada semanalmente. Após 2 meses de retração, o primeiro premolar direito tinha começado a mover-se distalmente, sem movimentação do pino. Na mesma
época, o pré-molar esquerdo ainda não tinha sido movido, enquanto que o primeiro molar
esquerdo já se movera pelo menos 2mm para mesial. Depois de três meses, o pino ainda
estava na mesma posição, e a retração do pré-molar direto havia sido completada. 0 primeiro
molar esquerdo não se movera mais mesialmente, e o pré-molar esquerdo agora se movia
distalmente.
Depois que se conseguiu a retração desejada dos pré-molares em ambos os lados,

corrigiu-se o apinhamento anterior com fios de níquel -titânio com lacebacks nos caninos
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superiores. 0 pino foi extraído e a barra transpalatal foi removida para permitir o movimento
mesial dos segmentos posteriores.
Bousquet et al. (1996) apresentam como vantagem dos implantes de titânio permitirem
a movimentação ortod6ntica sem ação reciproca. Ressaltam, entretanto, que seu uso, devido
ao custo mais elevado, está limitado a raros casos quando não se trata de pacientes edêntulos.
Os autores concluem que, no caso em estudo, a ancoragem oferecida pelo pino foi mais rígida
do que a proporcionada pelo molar contralateral.
Valerón e Velázquez (1996) relatam o caso de uma paciente de 35 anos, com
edentulismo parcial posterior e periodontite moderada, sem mobilidade dental. Essa condição
havia gerado protrusão dos incisivos e caninos e ligeira perda da dimensão vertical de
oclusão, o que causou redução do terço mandibular facial. A paciente estava profundamente
descontente corn a aparência de sua boca.
0 tratamento não exigiria a instalação de uma prótese nos quadrantes posteriores
esquerdos, porque havia dentes suficientes nessa região. No quadrante posterior maxilar
direito, foram inseridos dois implantes Bránemark de 10mm, distalmente ao canino. Dois
outros implantes, de lOmm e 7mm foram inseridos na mandíbula posterior direita. Seis meses
depois, verificou-se radiograficamente a osteointegração dos implantes e foram instalados
pilares, aos quais foram parafusadas próteses provisórias de acrílico. As próteses possuíam no
ponto médio antero-posterior os braquetes para conexão dos fios ortod6nticos. Como se
tratava de implantes pequenos, decidiu-se esplintd-los por meio da própria prótese.
0 tratamento ortod6ntico foi realizado utilizando braquetes cerâmicos. Não foram
usadas forças superiores a 250g. 0 tratamento ortod6ntico foi concluído em 12 meses. As
restaurações provisórias foram removidas e foram realizadas radiografias para verificar o
estado geral dos implantes. Confirmadas as boas condições dos implantes, foram instaladas
coroas metalo-cerâmicas.
Um ano depois da instalação das coroas permanentes, a paciente foi submetida a uma
revisão. Não houve queixas de dores ou parestesias. Também não havia hiperplasia gengival,
sangramento, inflamação ou outro sinal que pudesse indicar insucesso.
Os autores concluem que uma vez que se consiga osteointegração, os implantes podem
suportar as forças ortod6nticas mais comumente usadas, fornecendo ancoragem intraoral
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estável. Concluem também que, uma vez que pacientes com perdas de dentes posteriores
sofrer freqüentemente deslocamento dos dentes anteriores, as implantações não devem ser
dirigidas unicamente para a reposição das perdas dentais, mas devem prever o tratamento
ortod6ntico.
Wehrbein et al. (1996) utilizaram um implante palatal para tratamento ortod6ntico em
uma jovem de 16 anos, com crescimento ósseo completo. A paciente tinha má oclusão de
Classe II e um overjet de cerca de 10mm. A dentição mandibular não necessitava correção.
Foi utilizado um implante de 6mm de comprimento com um pescoço transmucoso de 1,5mm.
0 implante foi inserido formando um Angulo de cerca de 60 0 com o plano oclusal, no palato
médio, no nível dos pré-molares.
Dez semanas após a inserção do implante, extrairam-se os primeiros pré-molares
maxilares. Na semana seguinte, removeu-se tecido hiperplásico que se desenvolvera ao redor
do implante. Na 12a semana, foi confeccionado e instalado um arco transpalatal, iniciando-se
o tratamento ortod6ntico. Após 9 meses, não havia perda de ancoragem no dentes ancorados e
o implante não apresentava mobilidade. Os alvéolos espaços edêntulos foram completamente

fechados a partir da mesial.
Uma análise comparativa das posições iniciais e finais revelou que o implante não
sofreu movimentação, uma movimentação distal dos pré-molares maxilares de
aproximadamente 0,5mm (inclinação não controlada) e uma retração de cerca de 8mm nos
incisivos e caninos maxilares (inclinação controlada).
Kanomi (1997) relata o uso de um mini-implantes para instrusão de incisivos
mandibulares em um paciente de 44 anos. 0 paciente queixava-se de dor na papila incisiva ao
morder com os incisivos inferiores. Faltavam-lhe os segundos pré-molares mandibulares e o
segundo pré-molar maxilar direito. Devido A. curva de Spee severa e à mordida profunda, o
plano de tratamento consistiu em provocar a intrusão dos incisivos.
Para isso foi inserido um mini-implante entre os ápices radiculares dos incisivos
centrais mandibulares. Três outros mini-implantes foram inseridos, um sob o alvéolo da raiz
da raiz do incisivo central maxilar e em ambos os lados, na região dos segundos pré-molares
mandibulares ausentes, para futura tração. Os implantes foram inseridos a 2 ou 3mm do ápice
radicular.

32

Depois de um período de cicatrização e osteointegração (o artigo não especifica
quanto tempo), a cabeça dos implantes foi exposta. Para intrusão dos incisivos mandibulares
centrais, foi anexada à cabeça do implante uma placa de titânio com dois furos, para servir
como gancho. Foi utilizado um elástico para ligar esse implante aos braquetes aderidos aos
dentes a serem movidos. Depois de 4 meses, os incisivos haviam sofrido uma intrusão de
6mm. Não houve reabsorção de raiz e nem se desenvolveu qualquer patologia periodontal. 0
paciente não reclamou de dor ou desconforto e ficou satisfeito com a redução no overbite.
Wehrbein et al. (1998) relatam o uso de tratamento ortod6ntico em 4 pacientes
portadores de má oclusão de Classe II. Foram usados implantes auto-rosquedveis Straumann
Orthosystem, específicos para uso ortod6ntico, com 3,3mm de diâmetro e 4 a 6mm de
comprimento. A parte roscada tem acabamento jateado e com condicionamento ácido.
Segundo os autores, esse padrão de acabamento produz resultados tão bons, em termos de
contato-implante, quanto o acabamento em spray de plasma, entretanto leva um tempo menor
para promover a mesma fixação. Os autores recomendam esperar 12 semanas desde a
instalação do implante até a conexão dos dispositivos ortod6nticos, que consistem em arcos
palatais ou barras linguais, fixados ao implante por meio de um intermediário de fixação.
Os implantes, neste estudo, foram submetidos a uma carga horizontal (não-axial) de 2
a 6N, durante 8 a 20 meses após a osteointegração, que foi obtida em 3 meses. Foram
inseridos 3 implantes em uma paciente de 27 anos, 1 no palato e 1 na regido retromolar
mandibular esquerda e outro na direita. Esses últimos implantes serviram para distalização
dos molares. Cada um dos outros pacientes (18, 20 e 21 anos) recebeu 1 implante na regido
meso-palatal. Em dois pacientes, esse implante serviu para ancoragem posterior durante a
retração dos dentes anteriores. No terceiro paciente, o implante serviu para mesialização de
molares e pré-molares e protrusão dos incisivos.
Os autores exemplificam a multiplicidade de cargas a que os implantes estavam
sujeitos com o caso de um paciente portador de má -oclusão de Classe II e apinhamento
anterior. Esse paciente foi um dos que receberam apenas o implante palatal. A terapia
consistiu na extração dos primeiros pré-molares superiores seguida da retração dos caninos e
incisivos. 0 implante serviu para estabilização dos dentes posteriores, utilizados para
ancoragem, contra mesialização. Segundo os autores, como o implante também recebeu
forças da lingua, entre outras, ele foi submetido a cargas axiais e obliquas.
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Após completar-se o tratamento ortodõntico, utilizou-se uma broca de trefina para

extrair os implantes em bloco com o osso circundante. Cada implante ficou circundado por
cerca de 0,4mm de osso. Após preparação, o exame ao microscópio ótico revelou uma boa
integração dos implantes ao osso. A percentagem de contato osso implante variou de 34% a
93% (média de 75,5%). No palato, a distância média entre o ombro do implante e o primeiro

contato com o osso foi de 0,94mm, enquanto que na mandíbula essa distância foi de Omm.
Segundo os autores, a inserção palatal é menos precisa que na mandíbula devido à dificuldade
de acesso. No palato, foi realizada uma incisão minima, aproximadamente de mesmo
diâmetro que o implante, enquanto que na mandíbula, rebateu-se um retalho de Area bem

maior, o que permitiu melhor visão do osso. Entretanto, a exposição da parte superior da
rosca, no palato, não causou diferença em termos de eficiência de ancoragem. Todos os
implantes suportaram bem as forças utilizadas, típicas de ortodontia (abaixo de 6N), mais as
forças adicionais oriundas da mastigação e da limpeza.
Wehrbein e Merz (1998) relatam dois casos de uso de implantes em terapia
ortodõntica. No primeiro caso, uma jovem de 16 anos, apresentava-se com ângulo de Classe

II, Divisão 1 de cerca de 1 cúspide. 0 implante foi inserido e deixado cicatrizar por 3 meses.
0 tratamento ortodõntico iniciou com a retração isolada dos caninos. Depois foi iniciada a
retração em massa da frente e o overjet foi reduzido em 8mm. No fim do tratamento, retirou-

se o implante. Conseguiu-se uma relação de Classe I nos caninos, enquanto os molares
permaneceram em relação de Classe II.
No segundo caso, uma mulher de 30 anos apresentava-se com uma Classe III
esquelética. Também possuía dentição maxilar desalinhada e dentes laterais migrados
mesialmente no lado direito. 0 tratamento visava distalizar unilateralmente os dentes

posteriores do lado esquerdo, para criar condições simétricas antes da cirurgia ortognática. Foi
inserido um implante de 4mm no palato que permitiu obter a condição desejada.
Weitz et al. (1998) utilizaram um mecanismo de expansão composto de manivela e
engrenagem e um implante de titânio para tratar um paciente com perda do primeiro molar
direito. 0 paciente de 47 anos perdera o primeiro molar e isso ocasionara a inclinação e a
mesialização do segundo molar, o que, por sua vez, causava problema periodontal, oclusão
não ideal e falta de espaço para instalação de uma ponte.
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Como o paciente não desejava ancoragem extra-bucal foi criada um dispositivo para
envolver firmemente o segundo molar e os pré-molares. No espaço que restava do primeiro
molar, foi instalado mecanismo de expansão que, ativado, provocava a distalização e a
verticalização do segundo molar. Orientou-se o paciente a girar uma volta da manivela

diariamente. Isso provocava 0,25 mm de movimentação dental.
Depois de três semanas já havia espaço suficiente para instalação de um implante mais
curto e mais robusto (6 x 13 mm) na posição do primeiro molar. Contudo, os pré-molares
apresentavam mobilidade de Classe II.
Cuidou-se para que o implante instalado ficasse mais próximo ao segundo molar que
ao segundo pré-molar, para respeitar a posição final. Foi instalado um pilar de cicatrização
transmucoso. As suturas foram removidas depois de uma semana. Foi cimentado um

mantenedor de espaço entre o segundo pré-molar e o segundo molar, para preservação do
espaço.

Depois de quatro meses, foi tirada uma impressão, a partir da qual se confeccionou um
"expansor de espaço", também composto de engrenagem e manivela, que aproveitava a

imobilidade do implante. Novamente o paciente foi instruido a girar a manivela uma vez por
dia para provocar uma movimentação distal de 0,25mm no segundo molar. Depois de
completada a expansão, foi confeccionada a coroa, que foi instalada sobre o implante.
Drago (1999) relata o uso de implantes para tratamento ortodiintico e protético em um
paciente de 49 anos. 0 paciente tinha perdido vários dentes, que foram substituidos com
próteses fixas ou removíveis, e era portador de má oclusão, periodontite e cáries dentais.

Inicialmente, fez-se um estudo dos caso, determinando quais dentes eram essenciais ao
tratamento ortodóntico e quais deveriam ser extraídos por estarem comprometidos com
periodontite ou por serem desnecessários. 0 terceiro molar maxilar direito, o terceiro molar

maxilar esquerdo e o segundo pré-molar direito foram destinados a extração devido a perda
óssea, posição ectópica e cárie, respectivamente. 0 segundo molar maxilar precisou de terapia
endodóntica. Na preparação para a terapia para correção da má oclusão, foram removidas

pontes que substituiam o canino maxilar direito, os incisivos maxilares e os pré-molares
esquerdos.
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A terapia ortodõntica envolveu a retração dos dentes mandibulares, clb primeiro prémolar esquerdo ao primeiro pré-molar direito, para levá-los a uma relação de Classe I. A
ancoragem foi obtida com implantes endósseos, que foram depois usados para instalação de
próteses metalo-cerâmicas. Também foram inseridos implantes na maxila anterior para
instalação de próteses.
Inicialmente, foram realizadas as extrações, as restaurações de dentes cariados, as
endodontias e o tratamento das inflamações gengivais. Foram inseridos 4 implantes de 5mm
de diâmetro e lOmm de comprimento, 2 em cada segmento posterior da mandíbula. Na maxila
anterior, foram inseridos 4 implantes de 3,75mm x 10mm. Foi seguido um protocolo de
inserção em dois estágios; os implantes mandibulares ficaram sepultados para cicatrização
durante 4 meses, enquanto os maxilares (que não foram usados para ancoragem ortodõntica)
só vieram a ser expostos depois de 12 meses.
Cerca de 4 semanas após a exposição dos implantes mandibulares, instalaram-se os
pilares de cicatrização com braquetes. 0 paciente foi então encaminhado a um ortodontista
para instalação da barra de arco e inicio da terapia ortodõntica.
A ortodontia foi realizada com força de cerca de 99g e durou aproximadamente 12
meses. Concluída essa terapia, foram removidos os pilares com braquetes e os implantes
foram usados para instalação de coroas permanentes. Foram montadas duas coroas com três
elementos sobre os implantes usados para ancoragem. Outras próteses fixas foram instaladas
para resolver as demais perdas dentais.
Wehrbein et al. (1999) utilizaram um implante auto-rosquedvel mais robusto que os
implantes ortodõnticos usados no osso alveolar (3,3mm de diâmetro e 4 ou 6mm de
comprimento), padrão Orthosystem, de titânio puro, submetido a jateamento

e a

condicionamento ácido. 0 implante foi fixado na regido médio-sagital do palato duro, em
nove pacientes entre 15 e 35 anos. Inicialmente, os pacientes apresentavam uma relação de
Classe II dos molares e caninos e o overjet médio era de 8,2 ± 1,3mm. Seis pacientes tinham
apinhamento maxilar anterior de moderado a severo. Segundo os autores,

o objetivo

terapêutico em todos os tratamentos era, após extraídos ambos os primeiros pré-molares
maxilares, obter uma retração dos dentes anteriores, usando o implante como reforço de
ancoragem dos dentes posteriores.
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Após determinar a espessura do palato por meio de cefalogramas, decidiu-se por

introduzir em 7 pacientes implantes com 6mm de comprimento e nos outros 2 pacientes,
implantes com 4mm. Os implantes apresentavam um abutment com um encaixe para um fio
retangular de uma barra palatina.
Cerca de 9 ou 10 após a inserção dos implantes, foi feita a extração dos pré-molares.
Cerca de duas semanas mais tarde, foram instaladas as bandas nos segundos pré-molares,
foram tomadas impressões e arcos transpalatais foram adaptados em laboratório. Assim, o
tempo médio sem carga nos implantes foi de 12 ± 3 semanas.
Depois de cimentadas as bandas nos pré-molares, o arco transpalatal foi conectado ao
implante, criando-se ancoragem para os dentes posteriores. Iniciou-se então a distalização dos
caninos, com força continua de cerca de 1,5N para cada lado. Quando os caninos estavam
parcialmente distalizados, foi feita uma retração em massa de todo segmento anterior, com
uma força de cerca de 2N para cada lado. Em cinco pacientes, foi necessário aplicar torque
palatal de raiz. Em todos os pacientes, o tratamento foi completado com sucesso após 11
meses ± 3 semanas. Ao final do tratamento, os implantes foram removidos.
Como vantagens do tratamento, os autores alistam: eliminação dos aparelhos intra ou
extra-orais que dependam da colaboração do paciente; resultados relativamente previsíveis;
resultado estético favorável; redução de dispositivos ortodõnticos. Ainda são apresentadas
como boas características do tratamento: rapidez dos procedimentos de inserção e retirada dos
implantes; imobilidade dos implantes durante o tratamento; pequena perda de ancoragem dos
dentes apoiados pelo implante (cerca de lmm), comparada A. magnitude da retração de
caninos e incisivos obtida; redução no tempo de tratamento, pela possibilidade de retração em
massa dos incisivos.

37

3 DISCUSSÃO

Este trabalho examinou, em revisão bibliográfica, a aplicação de implantes
osteointegrados em terapia ortod6ntica. Inicialmente, apresentaram-se algumas generalidades
sobre ortodontia e implantodontia. Depois foram revisados trabalhos que tratam do uso de
implantes dentais em terapia ortod6ntica. Neste capitulo de discussão, serão resgatados e
discutidos os objetivos e as questões de pesquisa que foram formuladas para dirigir o estudo.
Fisicamente, o tratamento ortodemtico baseia-se no principio da ação e reação
(Terceira Lei de Newton). Portanto, é fundamental que o ortodontista tenha em mente que a
ação exercida para movimentar um dentes poderá provocar efeitos indesejados no dente usado
para ancoragem. Fisiologicamente, a migração do dente se dá pela combinação de processos
de reabsorção e neo-formação óssea. Os implantes osteointegrados desfavorecem a ocorrência
desses processos, promovendo uma ancoragem estável, mesmo sob cargas elevadas. A terapia
ortod6ntica com implantes tira proveito desse fato para obter uma ancoragem rígida e
confidvel.
A ancoragem por implantes oferece algumas vantagens consideráveis em relação A
ancoragem extra-bucal e A ancoragem intra-bucal convencional. As principais vantagens com
relação A AEB são a constância e a regularidade das forças aplicadas e o fato de se prescindir
da boa-vontade do paciente. Com relação A ancoragem intra-bucal, a principal vantagem é a
possibilidade de mover um dente sem causar movimentações indesejadas, reabsorções
radiculares ou perdas de estabilidade em outros dentes.
Além disso, os implantes endósseos proporcionam uma outra vantagem importante:
Atualmente, é cada vez mais comum que pacientes de idade um pouco mais avançada,
sintam-se inclinados a buscar um tratamento ortod6ntico, anteriormente associado a
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adolescentes. Tais pacientes freqüentemente apresentam perdas dentais, especialmente de
molares e pré-molares. Ao mesmo tempo que isso representa um problema, pois faltam As
vezes dentes para ancoragem e para estabelecer uma boa oclusão, pode representar uma
possibilidade de tratamento especifica, combinando o tratamento ortodantico com o uso de
implantes. Inicialmente, os implantes são usados para prover a ancoragem necessária
movimentação dos dentes. Depois, podem ser aproveitados para a instalação de coroas.
Segundo Tavares (1999), neste caso, o tratamento deve envolver o trabalho multidisciplinar
de um ortodontista, um implantodontista e um protesista, para garantir um bom resultado final
de oclusão.
A conjugação implantodontia-ortodontia oferece a possibilidade de correção de
agenesias, prova meios de ancoragem efetiva em pacientes com várias perdas dentais

e

proporciona ainda recursos excelentes de movimentações ortod6nticas pré-cirúrgica
(TAVARES, 1999). Com o avanço das pesquisas e os bons resultados clínicos, essa interface
implantodontia-ortodontia tem aumentado. Hoje já se pode contar com sistemas de implantes
desenvolvidos especificamente para utilização como ancoragem ortodantica, como implantes
de tamanho reduzido para utilização em pacientes sem perdas dentais.
Uma vez que os implantes endósseos precisam estar osteointegrados para permitir seu
uso como ancoragem em terapia ortoantica, é importante que o ortodontista conheça os

princípios que guiam a osteointegração. Esta depende de uma boa estabilidade primária, para
evitar movimentações e de uma técnica de inserção apurada do implante, para que não haja
sobreaquecimento do osso nem sua contaminação. A osteointegração depende também das

caraterísticas da superfície do implante, que deve ser rugosa de forma a maximizar a área de
contato entre o osso e o implante. Depois de osteointegrados, os implantes suportam cargas
bastante superiores àquelas usualmente aplicadas em movimentação ortodantica.
Os implantes osteointegrados podem ser usados de variadissimas formas em terapia
ortodantica, compreendendo todas as aplicações convencionalmente executadas por meio da
ancoragem em dentes naturais ou AEB. Os estudos clínicos revisados neste trabalho
monográfico trazem uma amostra do que pode ser feito, em termos de terapia ortodantica,
utilizando implantes osteointegrados. Aparentemente, não há limites nem contraindicações
absolutas para a aplicação de implantes em ortodontia. Todos os movimentos ortoanticos
básicos — inclinação, translação, rotação, intrusão e extrusão — podem ser perfeitamente
realizados usando-se implantes como ancoragem. Há, contudo, algumas possíveis
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desvantagens, das quais a mais importante é o custo superior do tratamento quando se usam
implantes. Desta forma, os implantes ainda podem ser não ser a opção mais razoável quando
se dispõe de outros meios para conseguir boa ancoragem.
As intensidades e durações das forças aplicadas com implantes são basicamente as
mesmas usadas em ortodontia convencional. Entre os estudos revisados, só Higuchi e Slack
(1991) prevêem valores mais elevados. Ainda que os implantes possam resistir imóveis a
cargas bem mais altas que os dentes naturais, não se pode usar forças de grande magnitude
para acelerar a movimentação, uma vez que os processos fisiológicos não podem ser
acelerados a bel-prazer. Forças excessivas podem levar A hialinização do tecido e A anquilose
do dente que se pretende mover.
Devido A possibilidade de os implantes osteointegrados suportarem imóveis a cargas
relativamente elevadas, suas dimensões não precisam ser muito grandes. Implantes
ortod6nticos para inserção no osso alveolar podem ter diâmetros bastante reduzidos, inferiores
a 1,5mm e pequeno comprimento, da ordem de 6,0mm. Isso permite sua inserção em locais
com pouco osso disponível. Já os implantes palatais, apesar de também terem comprimento
reduzido, precisam apresentar diâmetro um pouco maior (na ordem de 3,5mm ou mais), dada
a maior intensidade das forças geradas pelos braços de alavanca longos, resultantes de sua
posição em relação aos dentes ancorados. Já quando se pretende utilizar os implantes para
posterior fixação de próteses, estes precisam ser da mesma dimensão dos implantes
convencionais, pois estarão sujeitos As elevadas forças produzidas pela mastigação.
A instalação dos implantes ortod6nticos dá-se da mesma forma que com os implantes
convencionais, adotando-se os mesmos cuidados para garantir a osteointegração (evitar
trauma térmico, garantir boa estabilidade primária, evitar infecções). No caso de se usar
implantes específicos para ortodontia, normalmente são preferidos os auto-rosquedveis que
garantem uma boa estabilidade e menor trauma ao paciente. Em um dos estudos revisados,
Bousquet et al. (1996), foi utilizado um implante batido, cuja inserção é ainda mais simples
que a de um implante auto-rosqueável.
Os estudos revisados não detalham a densidade óssea necessária para inserção de
implantes ortod6nticos. Entretanto, pode-se prever que, em virtude das cargas menores a que
são submetidos, implantes usados exclusivamente para movimentação ortod6ntica não
requeiram osso de densidade tão boa quanto os implantes usados para fixação de próteses.
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Finalmente, cabe uma observação sobre a integração implantodontia-ortodontia.
Apesar de não se ter feito uma revisão bibliográfica extensa, os trabalhos aqui revisados já
servem para dar uma amostra do potencial de se usarem implantes dentários conjugados com
terapia ortodemtica. Ainda há um vasto campo de estudo a ser explorado

e grandes

possibilidades de avanços em termos de técnicas. Essa multiplicidade de opções exige do
profissional que se dedique a explorá-las uma boa capacidade de planejamento e antevisão
dos caminhos para os melhores resultados. Ao mesmo tempo, oferece-lhe possibilidades que a
ortodontia convencional seria incapaz de oferecer.
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