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RESUMO

A reabilitação dos pacientes edentados totais tem sido um desafio para os
profissionais que têm a responsabilidade de restabelecer a função e a estética
alteradas com a perda progressiva dos dentes.

reabilitações protéticas

com implantes,

Após o surgimento das

o prognóstico

dessas

reabilitações

melhorou e a satisfação dos pacientes aumentou. A overdenture implanto-retida
se mostra extremamente OW nas reabilitações de pacientes edentados, sendo
capaz de restabelecer a capacidade mastigatória, fonética, estética e o suporte
labial. Diversos sistemas de retenção para overdenture são direcionados no
mercado odontológico, sendo que os tipos que mais se destacam são: o sistema
barra-clipe, o sistema O'ring e o sistema Era. Os aspectos biomecanicos destas

próteses retidas por implantes foram estudados partindo do principio de que o
implante melhora a transmissão de cargas oclusais.
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ABSTRACT

Rehabilitating edentulous patients has been a challenge for the
professionals that have the responsability of restoring the function and esthetics by
the looseness of the teeth. The Overdenture Implant —Retained shows itself
extremely useful in the rehabilitations of edentulous patients, being able to recover
the mastication capacity, phonetics, esthetics and lips support. Several systems of
retention for overdenture are directed to the dentistry market. The most meaningful
types are Barra/clip system, O'ring system and the Era system. The biomechanics
aspects of this retained prosthesis for implants here studied starting from the
principle that the implant supports oclusal forces. Thus, the success of an

overdenture is directly related to its planning.

Key-Words: Overdenture, masticatory cycle.
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I INTRODUÇÃO

0 paciente edentado total apresenta muitas transformações no seu sistema
estomatognático, entre as mais comuns estão a perda de função e de dimensão
vertical, bem como, o prejuízo da estética e da fonética. Para suprir suas
necessidades funcionais, os pacientes edentados totais ficaram dependentes de
uma reabilitação com prótese total convencional bimaxilar desde os primeiros
registros do uso da prótese total.
Sabe-se que a reabilitação por uma prótese total convencional, mesmo
quando corretamente executada, muitas vezes não resolve completamente todos
os problemas funcionais e psicológicos dos pacientes. Um dos principais
problemas seria a redução da eficiência mastigatória, além da dificuldade de se
confeccionar uma prótese total inferior nos casos de pouca espessura e altura do
rebordo alveolar, somados ainda a falta de controle neuromuscular do paciente.
Com a chegada dos implantes osseointegrados, principalmente a partir da
década de 80 os pacientes edêntulos ganharam mais subsídios na área de
prótese total, havendo então a possibilidade desse tipo de prótese ser retida por
implantes, ou seja, uma overdenture implanto-retida.
Um alto grau de sucesso vem sendo documentado na literatura através de
estudos com overdentures implanto-retidas, pois os pacientes reportam menos
queixas, maior eficiência mastigatória e melhor satisfação.
Com o avanço da implantodontia nas reabilitações com próteses totais,
percebe-se a importância de se realizar estudos comparativos, principalmente no
que diz respeito aos aspectos biomecânicos, com o objetivo de se indicar as
overdentures como uma possibilidade de tratamento para pacientes edêntulos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Overdentures

2.1.1 Conceito

Segundo Tallgren (1978), o conceito de overdenture pode ser definido
como próteses removíveis totais ou parciais, que cobrem raizes ou implantes

osseointegrados restaurando toda a dentição.
Cardoso et al. (2005), conceituaram overdentures como próteses totais ou
parciais removíveis com mecanismos de retenção adicional em raizes de dentes
remanescentes ou em implantes, permitindo uma melhora significativa das

condições de estabilidade e retenção dessas próteses. São também conhecidas
como sobredentaduras.

2.1.2 Sistemas de retenção para overdentures

Segundo Cardoso et al. (2005) a posição mais favorável do implante para o
tratamento protético deve ser avaliada antes do ato cirúrgico. Assim, durante o
planejamento pré-operatório, já devemos ter uma idéia do sistema de retenção a
ser utilizado. Por isso, a importância de modelos montados em articulador, em
uma correta relação maxilo-mandibular para que possamos ter noção do espaço

intermaxilar disponível para o sistema de retenção a ser escolhido. Alguns
sistemas de retenção mais comumente utilizados em overdentures são:

2.1.2.1

Sistema Barra-clipe
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Cardoso et al. (2005) definiram este encaixe como um sistema de
retenção onde os implantes se encontram ferulizados por uma estrutura metálica
que permitirá a colocação do sistema de retenção (clipes). Os componentes desse
sistema são a barra, que pode ser plástica para ser fundida ou uma barra metálica
pronta para ser unida aos copings e os clipes que também podem variar entre
plásticos e metálicos.

2.1.2.2

Sistema O'ring (Bola)

Para Cardoso et al. (2005) esse sistema de retenção resiliente onde os
implantes não estão ferulizados e a carga transmitida pela prótese irá se dividir de
forma independente sobre cada um dos implantes e também sobre a mucosa
alveolar. 0 sistema O'ring para implantes se apresenta na condição de um pilar
(macho) com cinta metálica com altura variável, aparafusados sobre implantes do
tipo Branemark, com hexágono externo e uma cápsula (fêmea), que possui
internamente um anel de borracha. Durante a mastigação, esse conjunto machofêmea permite movimentos rotacionais e, também, no sentido vertical.
A confecção de uma overdenture com o sistema O'ring é mais fácil
de se executar, tanto para o técnico como para o clinico, se comparado com o
sistema barra-clipe.

2.1.2.3

Sistema Era

Cardoso et al. (2005) conceituaram este sistema de encaixe como um
sistema de retenção resiliente, utilizado de forma isolada, sobre cada um dos
implantes, desenhado para ter certa quantidade de movimento quando o paciente
morde. Este movimento recobre parte da força mastigatória que incide no pilar e a
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coloca sobre o tecido abaixo da prótese. É fundamental que os implantes estejam
colocados de forma paralela para minimizar riscos de ocorrência de cargas
destrutivas, principalmente na maxila.
Como nem sempre tal objetivo é alcançado, o sistema acompanha um
conjunto de identificadores de angulação, que podem ser de 5, 11 e 17° para a
melhor seleção das fêmeas anguladas, com o objetivo se obter melhor paralelismo
entre os implantes.

2.1.3 Overdentures implanto-retidas

Branemark (1969) revolucionou a Odontologia reabilitando edentados totais
através de implantes osseointegrados, iniciando uma nova era de pesquisas e
estudos, abordando a instalação de implantes sob uma prótese total.

Comprovando o sucesso do tratamento com implantes, Cune, Putter e
Hoogstraten (1994) avaliaram clinicamente o tratamento com overdentures de 2
ou 4 implantes esplintados por uma barra, num total de 429 pacientes.
Encontraram uma alta taxa de sucesso, especialmente para os implantes
colocados na mandíbula; pois os implantes da maxila no apresentaram-se menos
promissores. Os problemas relacionados a esses se tratavam predominantemente
de inflamação do tecido periimplantar devido à pobre higiene oral da maioria dos
pacientes. As overdentures foram avaliadas quanto à retenção, oclusão

e

delimitação da área basal. Dentro destes quesitos, a qualidade das overdentures
foi ótima, acreditando-se que esse tratamento é efetivo e pode ser realizado com
segurança apesar da manutenção protética requerida.
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Kenney e Richards (1998), considerando que ao se utilizar dois implantes
retendo próteses totais removíveis, necessita-se de uma ótima distribuição de
forças. Pesquisaram então, através da análise fotoelástica o estresse gerado ao
redor dos implantes com dois tipos de encaixes: O'ring e barra-clipe. Forças
laterais e obliquas de 10 a 200lb foram aplicadas unilateralmente nos primeiros
molares. Com a avaliação da resultante na distribuição do estresse, veri ficou-se
que com forcas verticais, o sistema O'ring transferiu mínimo estresse aos
implantes, enquanto que para o sistema barra-clipe a geração de estresse nos
implantes foi de maior magnitude. A força posterior obliqua resultou em estresse
similar para ambos os sistemas com um discreto aumento para o sistema barraclipe. Nenhum encaixe transferiu estresse para a região contralateral.

Winkler et al. (2002) ressaltou que durante

o planejamento de uma

overdentura é importante lembrar, que por definição uma overdenture é suportada
parcialmente pelo tecido e portanto, uma força de compressão desse encaixe só
pode acontecer em conjunto com o tecido adjacente; caso contrário, as forcas
geradas podem ser destrutivas para o implante, conexão, tecido e prótese. Os
autores descreveram em seu trabalho com overdenture inferior e outro com
prótese parcial removível superior, a funcionalidade do encaixe 0-ring para
próteses sobre implantes. Afirmaram que o encaixe tem um grande número de
vantagens como: facilidade de uso e manutenção, boa retenção, baixo custo e
possibilidade de eleição de uma estrutura como a barra. Porém, com o uso, esses
encaixes perdem retenção gradualmente e precisam ser trocados periodicamente.
Além do mais, esse tipo de conexão exige paralelismo entre si para evitar fratura
na região do pescoço do implante.

Awad et al. (2003) compararam a satisfação de pacientes idosos em
relação a saúde e a qualidade de vida entre uma overdenture suportada por dois
11

implantes com uma prótese convencional. Neste estudo clinico, sessenta pessoas
edêntulas de idade entre 65 e 75 anos foram escolhidas aleatoriamente para dois
grupos de tratamento: um com próteses maxilares convencionais e outro com
prótese mandibular convencional ou overdentures mandibulares suportada por
dois implantes com conexão esférica. Os participantes relataram sua satisfação
geral tanto quanto outras vantagens de suas próteses (conforto, estabilidade,
habilidade mastigatoria, dicção, estética

e facilidade de higiene) antes do

tratamento e dois meses após a entrega das próteses. Mudanças nos indices do
original "Oral Health impact Profile" (Perfil da Influencia da Saúde Oral - OHIP) e
um pequeno formulário (OHIP-EDENT) foram também utilizados como indicativos
na avaliação da qualidade da saúde oral. 0 resultado preliminar deste estudo,
confirmando as avaliações da satisfação geral 2 meses depois da entrega, foi
expressivamente melhor no grupo tratado com overdenture implanto-suportada.
Além do fato do grupo do implante oferecer de forma significativa maior conforto,
estabilidade e habilidade mastigatória, as pessoas que receberam dois implantes
mandibulares tiveram expressivamente menores problemas de qualidade de vida
do que as do grupo convencional. Os resultados deste estudo sugerem então, que
dois implantes mandibulares combinados com uma prótese maxilar convencional
forneçam melhor função e qualidade de vida oral para os pacientes do que as
próteses convencionais.

McCord e Blum (2003), considerando que as overdentures têm muitas
vantagens sobre as próteses totais convencionais uma vez que os implantes
conservam o osso periimplantar, e interessados na prevenção da reabsorção
óssea que a extração dos dentes causa, apresentaram uma revisão de literatura
enfocando o sucesso das overdentures na preservação de osso. Para os autores
existe uma clara relação entre a perda dos dentes e a reabsorção continua do
processo alveolar, perda de dimensão vertical, alterando a fisionomia do paciente
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e causando um falso prognatismo mandibular. As próteses híbridas são uma boa
solução para a manutenção do osso marginal entre as raizes, porém, deve ser
levada em consideração a possibilidade de surgimento de lesões cariosas, doença
periodontal e falta de manutenção do paciente. As próteses retidas por implante
são aceitas como meio de proservação do osso periimplantar. A mesma proporção
de manutenção do osso alveolar foi encontrada tanto para overdentures quanto
para próteses fixas retidas por implantes, o que afirma o potencial de prevenção
de osso periimplantar. No caso de próteses convencionais as forças oclusais
criam uma pressão negativa na crista do rebordo remodelando o osso adjacente e
no caso de implantes essa pressão é positiva.

Doundoulakis et al. (2003) afirmaram que ao se tratar pacientes que
requerem maior retenção, estabilidade, função e estética nas suas próteses totais,
a overdenture é uma alternativa satisfatória para as próteses convencionais. Com
o desenvolvimento de materiais cada vez mais biocompativeis, eliminando a
possibilidade de falha na osseointegraçâo e de técnicas cirúrgicas que se mostrem
cada vez menos traumáticas, a colocação de implantes vem sendo feito com
baixos riscos de insucesso. Os autores analisaram os benefícios e os riscos de
tratamento. Na opinião dos mesmos, as desvantagens das próteses convencionais
são: a limitação da retenção e estabilidade, continua reabsorção óssea, função

mastigatória diminuída e perda de estética com o uso. Já as overdentures têm
vantagens como: requerer pequeno n° de implantes, boa estabilidade e retenção
do aparelho através dos encaixes e diminuição da reabsorção óssea. 0 trabalho
ressalta que o tratamento com implantes deve ser cauteloso em pacientes
fumantes, diabéticos e com quantidade óssea pobres. Em se tratando de casos
com boa indicação, concluíram que a alta taxa de sucesso na colocação de
implantes na região anterior aos forames (95%) indica resultados previsíveis na
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superioridade da overdenture quanto ã retenção, estabilidade, função e satisfação
do paciente em comparação a uma prótese total convencional.

Para Klemetri et al. (2003), um dos maiores objetivos da Implantodontia
melhorar a retenção das próteses totais, que com freqüência são associadas com
insatisfação em pacientes com rebordo reabsorvido. Os autores a firmam que a

taxa de sucesso na colocação de implantes na região anterior da mandíbula é
muito alta. Por esse motivo, aliado ao baixo custo é comum tratar pacientes
edêntulos com a instalação de dois implantes e uma barra para retenção da
prótese ao invés de quatro implantes e uma barra. Neste estudo foram reabilitados
30 pacientes com overdenture mandibular e prótese total convencional superior e
30 pacientes com prótese total convencional bimaxilar. A estabilidade das
overdentures foi excelente e a dimensão da região lingual da prótese foi estendida

apenas até a linha milohioidea proporcionando maior conforto a lingua. As visitas
de controle posterior ã instalação foram em menor número para as overdentures
que para as próteses convencionais no primeiro ano de uso.
Bonachela et al. (2003), com o objetivo de avaliar e comparar a capacidade

retentiva entre dois sistemas 0-ring e 0-S0 (Grupo I) e dois sistemas ERA —
cápsulas de retenção cinza e brancas — (Grupo II), em função simulada, com
ciclos de inserção e remoção, do inicio, 6 meses, 1, 2, 3, 4 e 5 anos depois. Dois

implantes do tipo Branemark foram fixados em duas bases metálicas trapezoidais,
sendo os testes de inserção e remoção feitos numa máquina de corte ajustada
para este propósito, usando um sistema de correias e polias, movendo um
vibranequim. Uma mesa platina de delineador foi usada para fixação dos corpos

de prova ás bases metálicas na máquina de costura. Os testes de resistência ao
movimento axial das cápsulas por tensão foram feitos numa máquina de ensaios
universal em períodos de tempo pré-estabelecidos, antes e após o término do
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ciclo na máquina de corte. Baseado nos resultados, esse estudo pôde concluir que
houve perda de retenção de todos os sistemas testados, porém, o sistema ERA
apresentou, desde o inicio, maior retenção quando comparado aos outros
sistemas e a cápsula cinza mostrou o melhor resultado no final da simulação.
Sadowsky e Caputo (2004) avaliaram a influência do número de implantes
e do planejamento do cantilever na distribuição do stress no osso, nos casos de
overdentures mandibulares. A finalidade deste estudo foi medir, pela
fotoeslasticidade, o comportamento biológico de 2 ou 3 implantes que retêm
planejamentos diferentes de overdentures mandibulares do tipo barra com
cantilever e comparar as características quando submetidos a carga. Através de
estudos com mandíbulas humanas edêntulas, avaliando-se através da
fotoeslasticidade o estresse gerado pelas overdentures nos implantes que as
retém, observou-se que overdentures mandibulares plug-retidas planejadas com 2
implantes e uma barra de cantilever podem oferecer aos pacientes mais retenção,
bem como, menor exposição cirúrgica e financeira do que um projeto de cantilever
clipe-retido com 3 implantes. Isso porque este tipo de planejamento transfere
menor estresse ao se submeter a forças homolaterais, mas desde que seja
fornecida a configuração correta do implante e a forma do arco.

Timmerman et al. (2004), interessados em determinar o melhor encaixe e
número de implantes para as overdentures, por um período de oito anos,
estudaram através de um questionário, três grupos de pacientes com o rebordo
alveolar inferior bem reabsorvido e insatisfeitos com a função de suas próteses
totais convencionais originais. Os grupos com um total de 103 pacientes
diferenciaram-se quanto ao encaixe e número de implantes das overdentures: 2
implantes e encaixe tipo bola; 2 implantes e barra simples e 4 implantes e barra
tripla. Quanto a fonética, estética e função, a satisfação do paciente ao longo dos
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anos foi alta e não dependeu do tipo de tratamento. Inicialmente, quase a
totalidade dos pacientes relatou satisfação com as próteses, porém a satisfação
dos pacientes quanto a retenção e

estabilidade de suas overdentures

mandibulares diminuiu significantemente no grupo da conexão esférica ao longo
dos anos. Já, a opinião dos participantes nos grupos da barra simples e da barra
tripla era de que a retenção e a estabilidade ainda estavam no mesmo nível.

sucesso na retenção das overdentures não é diretamente proporcional ao número
de implantes, ou seja, nem sempre quanto maior o número de implante maior a
retenção oferecida para a prótese. Isso sugere que a retenção e estabilidade que
uma overdenture mandibular oferece, guiam mais a satisfação do paciente, que o
nível de retenção que os implantes oferecem por si só. Os autores ainda
afirmaram que a satisfação do paciente é um fenômeno muito complexo
influenciado por um número muito grande de variáveis

e não estritamente

relacionado ao sistema estomatognático. 0 estudo sugere que uma overdenture
retida por dois implantes e uma barra simples vem a ser o melhor tratamento para
pacientes edentados com rebordo reabsorvido.

Chun et al. (2005) analisaram através da Análise de Elemento Finito (FEA),
a condição de união perfeita entre osso e implante. Foram estudados 4 modelos
diferentes de Overdentures: conectores rígidos de Dalbo Stud; conector móvel
Dalbo Stress Broken com molas; conector móvel Dalbo e conector bola 0-Ring.
Não houve diferenças significativas no estresse sobre implantes entre os modelos
de Overdentures, constatou-se que o estresse efetivo aumentou a medida que o
ângulo de inclinação e a carga de inclinação aumentavam sobre o implante. A
porção do Implante que mais sofreu estresse foi a porção cervical, na altura das
primeiras roscas e esse estresse foi se dissipando do longo eixo do implante para
porção mais apical gradativamente. O modelo que mais sofreu estresse embora
com poucas diferenças sobre mesma condição de efeito no estudo, foi o modelo

com encaixe Dalbo tipo móvel; e o modelo que menor índice de estresse
apresentou foi Dalbo Stud tipo rígido.

2.1.4 Biomecânica em Implantodontia

Segundo Heller e Martins (2006), a soma total dos procedimentos para
análise e determinação da carga, e deformação do osso, é normalmente

denominada biomecânica. O objetivo de todos os métodos biomecânicos de
investigação em lmplantodontia consiste em sua maior parte na análise do estado

de equilíbrio do corpo. Considerando que o implante é o pilar da mesa oclusal e
que o implante é que vai sustentar ou reter as cargas oclusais, notamos a grande
importância deste estado de equilíbrio. Na área da Implantodontia, a biomecânica
tem um significado especial porque os dentes e os implantes estão ancorados de
modo diferente no osso. 0 papel das investigações

e das considerações

biomecânicas é entender a carga sobre os dentes, os implantes e o osso
periimplantar proveniente das sobreestruturas. 0 comportamento do osso na
região periimplantar está relacionado à magnitude e concentração de stress
transmitido ao implante.

2.1.5 Overdentures e o ciclo mastigatório

Jemt, Lindquist e Hedegard (1985), analisaram possíveis mudanças que

poderiam ocorrer no ciclo mastigatório entre 16 pacientes edentados com próteses
totais convencionais novas e após a reabilitação com overdentures. Os registros
foram feitos em três situações: 2 meses após a instalação das próteses totais
convencionais e 2 meses após a colocação dos implantes, mas, apenas os dois
últimos foram usados para análise. Uma clara estabilidade foi encontrada para o
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padrão geral do ciclo entre os dois testes. Após a reabilitação com implantes, a
area do ciclo mastigatório aumentou e se aproximou ao padrão dos pacientes
dentados, mesmo esses pacientes tendo próteses superiores convencionais.
Conclui dessa forma, que a reabilitação inferior com overdentures resulta em uma
melhora funcional para o paciente.
Jemt (1986)

conduziu experimentos para avaliar alterações nos

movimentos mandibulares na mastigação entre 15 dentados e 16 pacientes com
prótese total reabilitados com overdentures mandibulares. 0 grupo de dentados
fez experimentos com maçã e pão e o grupo com implantes fez o teste com pão.
O dispositivo usado para análise do ciclo gravou e analisou cada ciclo com relação
ao seu ritmo, velocidade e deslocamento mandibulares. Esses parâmetros foram
analisados no caso de variações intra e interindividuais tanto em ciclos isolados
quanto em toda a seqüência. Os resultados indicaram que diferentes pacientes
apresentam diferentes padrões de mastigação quando trituram o mesmo tipo de
alimento. Tamanho e consistência de alimento afetam o ciclo mastigatório, pois
durante o teste da maçã os pacientes apresentaram menos deslocamento
mandibular devido ao tamanho maior da partícula. Concluíram que o trabalho
suporta o conceito de uma característica individual da performance mastigat6ria e
que alterações sistemáticas dentro da seqüência mastigatória parecem mais
relacionadas com o indivíduo e com o tipo de alimento do que com o estado oral
do paciente.
Através de médias eletrognatográficas, Setz et al. (1989), comparam os
movimento bordejantes e o ciclo mastigatório em 18 pacientes portadores de
overdentures com e sem a colocação da barra. A colocação e a remoção da barra
foi a única diferença entre os dois registros. Encontraram ciclos mais largos e com
movimentos mais estáveis com as overdentures retidas por barra. A area do ciclo
mastigatório sem fixação de implantes correspondeu a 56% da area com suporte
de implantes. Todos os pacientes com barra apresentaram aumento da area do
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ciclo, e da amplitude em vertical. A média de amplitude vertical para os registros
sem barra foi de 12 mm e de 17 mm para os registros com barra. Uma clara
melhora no direcionamento dos movimentos foi encontrada em 7 pacientes.
Apenas 3 pacientes não mostraram alterações na forma do seus movimentos
boderjantes no plano frontal. A média de duração da abertura foi maior com a
prótese suportada por implantes. Observaram através de medidas de força que os
implantes recebiam stress durante o ciclo e até durante a fixação da barra e
deglutição.

Benzing et al. (1994), compararam os movimentos boderjantes no plano
sagital e o ciclo mastigatório em 15 pacientes. Os primeiros registros foram feitos
com as próteses totais antigas e após a reabilitação mandibular com próteses
retidas por implantes, os movimentos foram novamente registrados. Os resultados
demonstraram uma melhora no direcionamento e regularidade dos movimentos
mandibulares com

margens

mais largas, pela

estabilização

da base da

overdenture; movimentos torcidos e desvios foram reduzidos. 0 comprimento da

abertura e fechamento, a largura, bem como a área do ciclo no plano frontal
apenas um aumento de 10,75mm2 na área foi medido após a colocação da
overdenture, pois movimentos laterais foram freqüentes sem a barra. 0 autor
concluiu que essa reabilitação gera movimentos mais harmônicos do ciclo
mastigatório e assim, maior eficiência mastigatória.
Van Kampen et al. (2004) analisaram 18 pacientes com dois implantes
mandibulares e três encaixes diferentes: magneto, bola e barra/clip. Para esses
autores o tipo de encaixe usado na overdenture poderia influenciar a retenção e
estabilidade da prótese, influenciando também na função mastigatória. Para
estudar tal hipótese, estes autores realizaram testes.

0 teste consistiu na

mastigação de um alimento artificial por 15 e 30 mordidas. As avaliações feitas

com a prótese antiga, com a nova sem encaixe e com a nova com encaixe.
Encontraram que a eficiência mastigatória e o padrão mastigatório melhoraram
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após a colocação dos implantes e confecção da overdenture para todos os tipos
de encaixe, especialmente para pacientes com pobre mastigação inicial. Apenas
uma pequena diferença na performance mastigat6ria em beneficio do sistema
barra-clipe e bola foram observados. 0 número de ciclos mastigatórios até a
deglutição diminui após o tratamento com overdenture. Acreditam que uma melhor
performance mastigatória combinada com um menor número de ciclos, resultam
em partículas de alimento menores para serem deglutidas.
Roessler (2003) afirmou que para se alcançar um tratamento de sucesso, é
importante considerar um grande número de variáveis durante o processo de
confecção da prótese. O autor acredita que antes mesmo do inicio do tratamento,
a motivação do paciente pelo tratamento e o emocional do paciente devem ser
avaliados. Assim, os pacientes ganhariam reais expectativas do que poderiam e
do que não poderiam alcançar, e o dentista entenderia o que realmente o paciente
quer. Além do mais, o dentista precisa trabalhar junto ao paciente para alcançar
sucesso em situações difíceis, como o controle neuromuscular que controla a
manipulação da prótese; a mastigação e a fala. Aprendendo em como transformar
as reclamações dos pacientes em pontos positivos, os dentistas educariam seus
pacientes a resolver seus próprios problemas sozinhos. Por fim, os pacientes
precisam aprender que o continuo sucesso depende de manutenção e controle
regulares.
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3 DISCUSSÃO

Tallgren (1978) e Cardoso (2005) conceituaram overdentures como
próteses totais ou parciais removíveis que cobrem implantes ou raizes
remanescentes.
Cardoso (2005) afirmou que os sistemas de retenção mais utilizados são:
barra-clipe, O'ring, Era, associação barra-O'ring, associação barra-Era.
Roessler (2003) concluiu que para obter sucesso no tratamento,

é

importante considerar um grande número de variáveis durante o processo de
confecção da prótese. Além disso, a confecção de uma overdenture necessita de
um correto planejamento e manutenção periódica, sendo que o paciente precisa
se conscientizar da necessidade de procurar continuamente o seu dentista.
Branemark (1969) revolucionou a odontologia reabilitando edentados totais
com implantes osseointegrados, abordando a instalação de implantes sob uma
prótese total. Kenney e Richards (1998), assim como, Winkler et al. (2002),
afirmaram que para dois implantes reterem uma prótese total removível é
necessário uma ótima distribuição de forças.
Para McCord e Blum (2003), Doundoulakis et al. (2003), Klemetri (2003),
uma das principais vantagens da overdenture implanto-suportada é a diminuição
da reabsorção óssea, uma vez que os implantes conservam o osso periimplantar.
Cune, Putter e Hoogstraten (1994) encontraram em sua pesquisa alto
índice de sucesso nas overdentures mandibulares. Nas overdentures maxilares o

resultado foi inferior, sendo o maior problema a periimplantite, relacionada a pobre
higiene bucal dos pacientes.
Bonachela et al. (2003) verificou o sistema Era apresentou maior retenção
quando comparado ao sistema O'ring,
Para Sadowsky e Caputo (2004) houve maior retenção da overdenture
retida com 2 implantes e uma barra, quando comparada a 3 implantes , além de
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menor exposição cirúrgica e financeira. Timmerman et al.

(2004) também

sugeriram quem uma overdenture retida por dois implantes e uma barra simples
vem a ser o

melhor tratamento para pacientes

edentados com rebordo

reabsorvido. Os autores ainda afirmaram que a satisfação do paciente é um
fenômeno muito complexo, influenciado por um número grande de variáveis e não
estritamente relacionado ao sistema estomatognático.
Chun et al. (2005) constataram que o estresse efetivo aumentou a medida
que o ângulo de inclinação e a carga de inclinação aumentavam sobre o implante.

Jemt, Lindquist e Hedegard (1985), concluíram que após a reabilitação com
implantes, a área do ciclo mastigatório aumentou e se aproximou ao padrão dos
pacientes dentados, mesmo esses pacientes tendo

próteses

superiores

convencionais. Conclui dessa forma, que a reabilitação inferior com overdentures
resulta em uma melhora funcional para o paciente. A mesma conclusão chegaram
os estudos sobre satisfação de usuários de overdentures de Awad et al. (2003).

Setz et al. (1989) concluiu que a área de mastigação de pacientes
portadores de barra é maior do que pacientes que não utilizam encaixes, uma vez
que a barra distribui a força mastigatória para os implantes.

Jemt (1986) constatou que as alterações sistemáticas dentro da seqüência
mastigatória parecem mais relacionadas com o indivíduo e com o tipo de alimento
do que com o estado oral do paciente.
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4 CONCLUSÃO

Através da literatura, pode-se verificar que as reabilitações com
overdentures foram muito pesquisadas nos últimos anos, principalmente
comparando suas vantagens frente a uma prótese total convencional, bem como
comparando as vantagens de cada sistema de retenção.
As overdentures são vantajosas frente a possibilidade de serem removidas,
possibilitando maior facilidade para a higiene ao redor dos implantes, bem como
sua prótese. Somando-se ao fato, entre outras vantagens, de que as overdentures
ajudam a evitar a reabsorção do rebordo alveolar, distribuindo as forças aplicadas
aos implantes.
Com o avanço da Implantodontia, principalmente no que diz respeito a
preocupação com os aspectos biomecânicos, pode-se indicar as overdentures
como uma possibilidade de tratamento para pacientes edêntulos de forma segura,
desde que ocorra um correto planejamento dos implantes, dos encaixes e da
prótese, apesar disso, mais estudos a longo prazo fazem-se necessários.
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