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RESUMO

A reabilitação dos pacientes edentados é um desafio ao cirurgião-dentista, que
eventualmente pode lançar mão de elementos de retenção sobre raizes
remanescentes ou sobre implantes para melhorar o desempenho das próteses
totais, possibilitando um tratamento com overdentures ou sobredentaduras
retidas por sistemas de retenção. Apresentamos uma revisão de literatura sobre
o sistema de retenção magnético para overdentures, em relação à retenção,

estabilidade, satisfação do paciente, vantagens, desvantagens, indicações e
contra-indicações, contribuindo para que o protesista possa ter subsídios na
escolha deste dispositivo para retenção.
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ABSTRACT

Rehabilitating edentulous patients has been a challenge for the dentist,
who eventually can launch hand of retention elements on remaining root or
implants to improve the performance of the complete prosthesis making possible
a treatments with retain overdentures through attachments systems. In this
paper, a revision of the literature concerned with magnetic retention system for

overdentures in relation to the retention, stability, satisfaction of the patient,
advantages, disadvantages, indications and contraindications, contributing so
that the prosthetist can have subsidies in the choice of this attachment for
retention in the treatment with overdentures.
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9
1 INTRODUÇÃO

Com a perda progressiva dos dentes, o paciente passa 6 condição de
edentado, onde muitas transformações são observadas no seu sistema
estomatognático como: comprometimento ósseo decorrente do continuo
processo de reabsorção, perda da função, da dimensão vertical, prejuízo da
estética e fonética. A reabilitação dos pacientes edentados tem sido um desafio
para o cirurgião-dentista.
0

tratamento com prótese total

é

uma modalidade terapêutica

consagrada e a mais utilizada, ainda hoje, na reabilitação dos pacientes
edentados. Apesar disso, em função de ser uma prótese que se apóia em
tecidos moles, traz alguns problemas ao paciente, como o aumento da
reabsorção do osso remanescente e dificuldades de adaptação, comprometendo
a qualidade de vida do paciente. Eventualmente, o cirurgião-dentista pode lançar
mão de elementos de retenção sobre raizes remanescentes ou sobre implantes
para melhorar o desempenho das próteses (Telles, Hollweg, Catellucci (2004)).
Com

o surgimento das reabilitações protéticas com implantes,

o

prognóstico dessas próteses melhorou e a satisfação dos pacientes aumentou,
pois possibilitou que uma prótese total convencional fosse retida por implantes
osseointegrados aumentando a fixação da base da prótese ao rebordo do
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paciente edentado por meio de uma overdenture ou sobredentadura. (Burns et
al. 1995a).

Vários tipos de sistemas de retenção podem ser empregados para
aumentar a retenção e estabilidade das overdentures sobre dentes naturais ou
implantes osseointegrados, e geralmente são compostos por dispositivos do tipo
barra/clipe, do tipo bola (anel de retenção) ou do tipo magnéticos.

0 propósito deste trabalho é apresentar uma revisão da literatura sobre o
sistema de retenção magnético para overdentures em relação A retenção,
estabilidade, satisfação do paciente, vantagens, desvantagens, manutenção,

indicações e contra-indicações, contribuindo para que o protesista possa ter
subsídios na escolha deste dispositivo para retenção no tratamento com

overdentures.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Gillings (1981) estudou em seu trabalho a retenção magnética para
overdenture e afirmou que este sistema já vem sendo utilizado desde 1976.
Neste trabalho, o autor relatou um histórico sobre as ligas que compõe os
magnetos, e afirmou que o desenvolvimento de novas ligas magnéticas, cobaltosamário, que possui alta energia magnética

e

alta resistência

desmagnetização, estendeu extremamente o potencial de aplicação da retenção
magnética em overdentures. 0 autor citou que os efeitos do campo magnético
em tecidos foram investigados extensivamente, com resultados conflitantes.
sistema de retenção magnética de campo fechado, segundo descreve o autor,
evita qualquer possibilidade de efeitos do campo magnético em tecidos. A liga
magnética C 0 5 Sm (cobalto-samário) pode sofrer corrosão em boca; para
impedir que esta ocorra durante seu uso, placas terminais protegem as
superfícies expostas do ímã. As placas, da mesma liga de ago inoxidável que os

dispositivos mantenedores, impedem a corrosão do ímã e reduzem o desgaste
nas interfaces durante o uso.
Em outro estudo, Gillings (1983) estuda a confecção de próteses retidas
por magnetos. Relatou que a retenção por magnetismo tem um baixo potencial
de trauma sobre o dente suporte, e que a forge exercida no deslocamento é de
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aproximadamente 250 gramas, não promovendo perda dentária ao longo do
tempo. As forças laterais são minimizadas, uma vez que há liberdade de
movimentos horizontais entre o dente suporte e o magneto. Por estas razões, o
uso de magnetos para retenção de próteses em casos de raizes de prognóstico
ruim é bem indicado.
Para Gillings (1984), a retenção magnética tem poucos problemas em
relação a outros sistemas de retenção, pois oferece simplicidade, baixo custo,
auto-ajuste, ruptura de forças de estresse inerente, reposicionamento
automático depois do deslocamento da prótese, liberdade relativa nos
movimentos de lateralidade da prótese, redução de trauma ás raizes retentivas
do encaixe e eliminação da necessidade de ajustes clínicos. 0 autor também
afirmou que a preparação do dente pilar é fácil, os procedimentos laboratoriais
simples, e o tratamento é reversível. Mencionou que depois da construção
convencional da prótese, magnetos de cobalto-samário são curados na base da
prótese de modo que com a overdenture introduzida, os im5s prendem os
elementos da raiz com uma força retentiva de aproximadamente 300 gramas.
Gillings e Samant (1990) afirmaram que desde o advento de ligas de
magneto terra-rara, o curso da estética e da retenção para overdentures totais e
parciais removíveis mudou. Mencionaram que a maioria dos sistemas de
retenção magnética tem uma capacidade limitadora própria, liberando-se do
suporte quando sujeitados a forças laterais excessivas e que esta característica
de retenção reduzida pode ser desejável para pacientes com habilidade manual
pobre, que possam ter dificuldades para introduzir e remover a overdenture.
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Segundo os autores, seus benefícios incluem também a simplicidade, o baixo
custo, auto-ajuste, quebra do estresse inerente, assentamento automático após
deslocamento da prótese, liberdade comparativa do movimento lateral da
prótese, potencial baixo de trauma às raizes retentoras,

e eliminação da

necessidade para o ajuste em uso. Conseqüentemente, sob circunstâncias
especificas, os autores concluíram que combinar as características retentivas
dos sistemas de encaixe ás condições físicas e necessidades do paciente pode
ser uma consideração importante no plano de tratamento

e no sucesso

restaurador.
Block; Kent; Finger (1990) descreveram o uso de implantes para
estabilização de overdentures com diferentes tipos de attachments e avaliaram a
retenção em overdentures mandibulares e maxilares. Noventa pacientes com
overdentures estabilizadas com implantes foram acompanhados por 56 meses,
e 4 tipos de attachments foram pesquisados, sendo eles Barra Dolber, Barra
Hader, ASC 52 (attachment tipo bola) e magnetos. Os autores concluíram que
os encaixes magnéticos são os menos retentivos e que dos dez pacientes em
que foram utilizados magnetos, quatro apresentaram reação tecidual.
Concluíram também que o sistema de encaixe barra-clipe alcançou maior
sucesso em overdentures mandibulares, sendo que a Barra Dolber combinada
com clipes metálicos promoveu maior retenção do que a Barra Hader associada
a clipes de plástico.
Mensor (1990) fez uma abordagem sobre os sistemas de retenção para
overdentures. Afirmou que os magnetos providenciam carga constante ou fator
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de retenção, contrariamente aos encaixes mecânicos que perdem gradualmente
sua retenção com o uso, mas que podem sofrer corrosão e com isso perda de

retentividade, com exceção dos selados a laser. 0 autor ressaltou que deveria
ser levado em consideração na seleção dos attachments o modo como o
estresse é transferido a partir dessas

conexões através de contíguos e

estruturas relacionadas. Destacou que movimentos laterais excessivos sobre
carga mastigatória obliqua ou lateral é uma característica indesejável dos
magnetos, sendo que o movimento lateral requer menos do que um décimo da

força retentora para deslizar o im5 do mantenedor, ou seja, um im5 de 500g
deslizará com uma carga lateral de 50g.
Naert et al. (1991) realizaram um estudo de 4 anos, onde examinaram 86
pacientes portadores de

overdentures

apoiadas em

173

implantes

osseointegrados na mandíbula, analisando a longevidade dos implantes
osseointegrados e das overdentures. Foram utilizados sistemas de retenção à
barra e magnetos com um tempo médio de carga de 19.1 meses (variação entre

4 a 48 meses). Insucessos com experiências utilizando os encaixes magnéticos
demonstraram que corrosão, perda rápida de retenção e desgaste extremo
foram as razões principais para cessar o seu uso. 0 encaixe barra envolve mais

esforços do cirurgião-dentista e do técnico em prótese dentária do que o uso de
magnetos ou outros sistemas de retenção, porém a manutenção a longo prazo
do sistema de retenção á barra era minima, restrita a ativação do clipe de

retenção e nenhuma falha ocorreu para overdentures conectadas por este
sistema. Nenhuma reação adversa do tecido foi encontrada quando magnetos
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foram utilizados, e concluíram que implantes osseointegrados podem ser usados
com baixa taxa de fracasso. As reações dos pacientes ao tratamento com
overdenture implanto-suportadas eram, em geral, positivas a respeito da
mastigação, função, fonética e conforto. Os autores afirmaram que há um
relacionamento direto entre a retenção da prótese e a satisfação do paciente.
Naert et al. (1994) realizaram outro estudo em 36 pacientes edêntulos em
que cada um recebeu 2 implantes na mandíbula para suportar uma overdenture
e foram divididos aleatoriamente em 3 grupos de 12 pacientes cada um. Em
cada grupo 3 tipos diferentes de sistemas de retenção (não-esplintados ou
esplintados) foram usados: magnetos (Dyna Engineering BV, Bergen op Zoom,
Holanda), bola (Nobelpharma AB, Gothenborg, Suécia) e barra reta com clipes
(grupo controle) (Cendres et Metaux AS, Biel, Suíça). Este estudo investigou o
comportamento clinico de implantes carregados por meio de overdentures
relacionando seu sistema de retenção e o desempenho clinico do tratamento
protético. 0 tempo médio de carga foi de 12,4 meses (variação de 3 a 24
meses). A retenção da prótese foi registrada através de um dinamômetro
aplicando uma força vertical para desalojar a overdenture; três medidas foram
feitas para cada paciente e uma média foi calculada. Os resultados mostraram
maior capacidade de retenção para o grupo da barra e menor força medida no
grupo dos magnetos. Nenhuma falha foi encontrada entre os 72 implantes
durante o período de observação e o nível da altura do osso marginal, assim
como o nível de sondagem do encaixe, mudou similarmente nos três grupos. Na
manutenção dos encaixes os magnetos e o sistema esférico mostraram-se mais
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simples. Os autores concluíram que 2 implantes podem ser usados para reter
uma overdenture na mandíbula com baixo indice de falha, e afirmaram que
apesar da variedade de opções de planejamento para as sobredentaduras, é
importante ressaltar que as diversas formas de tratamento estão, na grande
maioria dos casos, associadas a uma melhora no grau de satisfação dos
pacientes com suas próteses, independente do sistema de retenção utilizado.
Burns et al. (1995b) realizaram um estudo clinico em perspectiva,
projetado em um experimento de controle de dados, onde 17 pacientes usuários
de próteses totais, que receberam dois implantes colocados bilateralmente na
mandíbula, foram avaliados através de questionários e levantamento de dados,
em relação à satisfação do paciente e preferência em relação à prótese
convencional e cada sistema de retenção. As dentaduras convencionais foram
transformadas em overdentures implanto-suportadas com o uso dos sistemas de
retenção 0-ring (Integral 0-ring, Calcitek Inc.) e magnetos (Shiner Magnnet,
Preat Corp., San Mateo, California). Os pacientes foram divididos aleatoriamente

em dois grupos e cada um recebeu um dos dois sistemas de encaixe. Os
encaixes foram mantidos para cada paciente por 6 meses e estes responderam
aos questionários.

Os resultados demonstraram que nenhuma diferença

estatística significativa foi encontrada para os magnetos em comparação com os
encaixes 0-ring, ou seja, os pacientes ficaram satisfeitos com ambos os
encaixes das overdentures, mas mostraram uma forte preferência forte para o
sistema 0-ring. Ambos os sistemas de retenção demonstraram um aumento
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estatístico significativo na satisfação paciente quando comparados com a
prótese mandibular convencional.
Segundo Burns et al. (1995a) quando o tratamento envolve implantes
independentes, a higiene oral é favorável devido ao acesso fácil em torno dos
pilares. Neste estudo dos autores, um grupo de 17 pacientes com próteses totais
convencionais pré-existentes, comparou

o sistema tipo magnético (Shiner

Magnnet, Preat Corp., San Mateo, California) com o sistema tipo 0-ring (Integral
0-ring, Calcitek Inc.), em relação à retenção, estabilidade e resposta do tecido.
Nesta pesquisa clinica em perspectiva, projetada em um experimento de
cruzamento de dados, os pacientes receberam dois implantes colocados
bilateralmente na mandíbula e foram avaliados através de questionários e
levantamento de dados. As dentaduras convencionais foram transformadas em
overdentures implanto-suportadas com o uso dos sistemas de retenção 0-ring e
magnetos. Os pacientes foram divididos em dois grupos para receber
aleatoriamente um dos dois encaixes e estes mantidos por pelo menos 6 meses.
Os dados de retenção e

estabilidade foram coletados através de um

dinamômetro preso à overdenture e medidos em duas ocasiões, primeira
semana e 6 meses após a colocação dos encaixes, e nenhuma mudança nos
dados foi observada nas duas medidas para os dois sistemas de retenção. Os
resultados mostraram que o encaixe 0-ring teve estatisticamente maior retenção
e estabilidade que o encaixe magnético e que ambos tiveram retenção e
estabilidade estatisticamente maiores do que a prótese convencional. Os dois
encaixes não pareceram ter efeitos diferentes no tecido e a resposta do tecido
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mostrou uma melhoria ligeiramente significativa no tratamento com implantes e
overdentures. A maioria dos pacientes preferiu o encaixe 0-ring e relataram ser
este o de uso mais fácil. A retenção obtida com os magnetos demonstrou ser
inferior, e de movimento presente durante a mastigação, apesar de ser
vantajoso do ponto de vista biomecânico, mostrou-se pouco atraente para os
pacientes.
Para Petropoulos; Smith; Kousvelari (1997), no que diz respeito aos
encaixes dos implantes de overdenture, o 'período de liberação" pode ser
definido como o tempo requerido para o sistema de encaixe para perder a
retenção ou soltar do suporte durante uma separação forçada. Os autores
afirmam que este parâmetro tem significado clinico óbvio na retenção e na
estabilidade da prótese durante a função; entretanto, um período apropriado de
liberação do encaixe pode também servir como um mecanismo de segurança
mecânico do sistema de retenção. Mencionam que um encaixe que solte
prontamente quando as cargas excessivas são experimentadas pode proteger
de transmissões de forças potencialmente prejudiciais aos implantes, criticas
para a interface osso-implante, e que embora especulativo, quanto mais rápido
um encaixe se libera do suporte, maior a função de proteção do estresse.
Conseqüentemente, com os encaixes liberando-se mais rapidamente
provavelmente diminui a transmissão de forças potencialmente prejudiciais às
estruturas mecânicas e biológicas de suporte. Os autores compararam a
retenção e os períodos de liberação dos encaixes barra-clipe (Nobel Biocare,
Suécia), bola (Nobel Biocare, Suécia), Zest Anchor

(attachment tipo stud
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intraradicular), magnético Zest, e ERA (Sterngold, Implamed), em um modelo de
overdenture implanto-retida. Os attachments foram testados usando dois
implantes Branemark instalados em um modelo de testes que foi acoplado a
uma máquina lnstron (máquina de testes com velocidade de cruzeta de
50,8mm/minuto). Cada encaixe teve uma porção encaixada na overdenture, e a
outra parte parafusada nos implantes. Forças de deslocamento foram aplicadas
em dois sentidos simulando a função vertical e obliqua. Oito testes foram feitos
nas duas direções com três amostras de cada encaixe. Os períodos de liberação
foram calculados usando o pico e a parada de carga. Os resultados mostraram
que o encaixe barra-clipe foi significativamente mais retentivo quando sujeitados
ás forças verticais e obliquas. 0 segundo mais retentivo era o ERA, seguido pelo
Zest Anchor e pelo bola. 0 magnético Zest era significativamente o menos
retentivo, pois devido A configuração geométrica lisa e simples, os encaixes
magnéticos mostraram menor retenção e valores baixos de tensão. Para o
período da liberação, os resultados mostraram que o encaixe barra-clipe teve
significativamente o período mais rápido da liberação para as forças verticais e
obliquas, enquanto o encaixe magnético Zest mostrou o período mais lento
quando aplicado. Pelos dados obtidos, os autores sugeriram que o encaixe
barra-clipe da Nobel Biocare poderia ser selecionado quando um alto grau de
retenção e rápido período de liberação são desejados e que em casos de
bruxismo, onde as forças laterais são excessivas, os magnetos liberam menos
força aos implantes e possuem período de liberação lento, o que poderia
favorecer uma oportunidade para que estes recuperem a própria função.
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Labaig et al. (1997) estudaram o relacionamento fotoelástico entre o

desenho do attachment e a distribuição das forças oclusais entre o abutment no
dente e a crista alveolar distal com o objetivo de desenvolver uma classificação
para a correta seleção de attachments para casos clínicos. Os autores utilizaram
para tal 6 modelos com 2 caninos em cada um e com um sistema de retenção
diferente em cada modelo, sendo eles: coroa telescópica, sistema Gaber,
sistema barra/clipe, magnetos

e

sistema

RPI.

Com os magnetos, a

concentração de estresse perto dos caninos foi minima,

o que poderia

representar um compromisso para classificar este sistema como quebra de
estresse, pois este não trabalha como real distribuidor de cargas. 0 estresse nas
raizes foi causado exclusivamente pelas superfícies planas do sistema que
mantinham contato. 0 sistema barra clipe atuou na quebra de estresse
distribuindo toda a carga aplicada na superfície oclusal das overdentures para a
zona edêntula distal devido ao movimento de rotação feito sobre uma barra
cilíndrica.
Naert et al. (1998) em um estudo de acompanhamento de 5 anos com 36

pacientes edêntulos, testaram a influência de implantes esplintados e nãoesplintados no tratamento com overdenture mandibular. Cada paciente recebeu
2 implantes na região de caninos na mandíbula. Os pacientes foram divididos

em 3 grupos iguais e com diferentes tipos de sistema de retenção, sendo eles,
magnético, bola e barra/clipe (grupo controle). Os pacientes foram agendados
uma semana após a inserção da prótese e 4, 6, 12, 24, 36, 48, e 60 meses após
a instalação dos abutments. Nas revisões foram registrados dados sobre

21
presença ou ausência de placa nos abutments, de sangramento no sulco
gengival e após sondagem Os resultados mostraram que o acúmulo de placa, foi
significativamente mais elevado nos encaixes magnéticos do que nos encaixes
bola. 0 número das visitas requeridas pelo paciente para o encaixe bola não
eram significativamente diferentes do que o grupo do encaixe magnético. 0
sangramento à sondagem, assim como o nível do osso marginal, o nível do
encaixe e os valores dos testes periodontais não diferiram estatisticamente entre
os sistemas, nem no ano primeiro e nem no quinto ano. Entretanto, os valores
dos testes periodontais foram significativamente mais baixos no quinto ano se
comparado ao primeiro ano para todos os grupos, o que indica que uma rigidez
mais elevada na relação osso-implante. Nenhuma correlação foi encontrada
entre sangramento na sondagem e a perda marginal do osso. Nenhum implante
falhou durante o período de carga de 5 anos do estudo. Os autores concluíram
que o tipo de conexão de 2 implantes que retêm uma overdenture não
influenciam nos resultados peri-implantares.
Fujimoto et al. (1998) afirmou que o sistema de retenção por magnetos é
indicado para implantes não ferulizados e possui duas unidades funcionais que
são responsáveis pela retenção proporcionada ao sistema:

o

magneto

propriamente dito, que é fixado na sobredentadura, e a base, que é fixada
diretamente no implante ou no elemento transmucoso. Os autores descreveram
um novo sistema de encaixe magnético (Hicolex super 4515, Hitachi Metals, Ltd,
Tóquio, Japão) desenhado para implantes de hexágonos externos. Afirmaram
que este sistema tem determinadas vantagens definitivas em relação aos
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encaixes barra e bola, utilizados freqüentemente para overdentures implantosuportadas. Podem ser aplicados especialmente nos casos onde há dimensão

vertical reduzida de oclusão, porque a altura total do ¡ma' e da base é de
somente de 2.3 milimetros quando montada. Mencionaram que, além disso, os
estresses laterais prejudiciais ao dispositivo são extremamente aliviados devido
as forças atrativas horizontais muito baixas. Resultados clínicos favoráveis com
este sistema magnético novo foram obtidos. No estudo realizado não houve
perda de implantes nos dois anos após a colocação dos encaixes magnéticos.
Para Setz et al. (1998), encaixes do tipo barra e stud são usados
extensamente para estabilizar overdentures em implantes na mandíbula e há
uma forte evidência que a retenção do sistema de encaixe é um fator importante
para a satisfação do paciente. Em um estudo os autores descreveram as forças
retentivas e a fadiga in vitro de diversos encaixes comercialmente disponíveis de
4 sistemas de implante (31, IMZ, Nobel Biocare, ITI Straumann) e de 2 magnetos
(Steco, Hamburg). Para tal 2 implantes e os encaixes foram montados em

placas bases de metal distintas, presos por resina de auto cura. Os encaixes
eram fixados na parte superior da máquina de testes. As forças empregadas
para remoção da porção fêmea dos attachments na trajetória da inserção foram
medidas, e um total de 15.000 remoções foram executadas para simular a
fadiga. Os resultados mostraram que a menor retentividade foi a dos magnetos
(Steco) com forças retentivas iniciais de 3N, e que o mais retentivo foi o sistema

bola de titânio-ouro (Dal-Ro) com forças de aproximadamente 85N. Os autores
concluíram que os encaixes pré-fabricados para

overdentures

implanto-
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suportadas oferecem uma larga escala de diferentes forças retentivas; que em
condições in vitro a maioria dos encaixes demonstrou pouco desgaste; e que

alguns encaixes mostraram um aumento de forças retentivas durante as
primeiras remoções.
Fernandes; Vanzillotta; Girard (1999) citam que se deve utilizar um
minimo de dois e um máximo de quatro implantes e que números mais elevados

podem dificultar a remoção da prótese pelo paciente. Afirmam que o sistema
magnético é indicado especialmente para pacientes que apresentam reduzida
ancoragem dos implantes, implantes curtos ou instalados em áreas de baixa
qualidade óssea; e que os magnetos permitem deslocamento horizontal da
prótese, possibilitando, dessa maneira, menor taxa de transferência de tensões
não-axiais para os implantes. Os autores também mencionam que um dos

fatores de sucesso de um tratamento a ser considerado é inerente ao paciente,
pois a manutenção das pegas protéticas depende da higienização correta e
minuciosa, assim como de obedecer às recomendações necessárias e realizar
retornos periódicos para controle.
Davis e Packer (1999) relataram o uso de overdentures estabilizadas por
implantes na mandíbula usando o sistema de implante Astra Tech com
attachments magnéticos e bola como mecanismo de retenção em 25 pacientes.
Overdentures mandibulares usando encaixes bola sobre 2 implantes foram

fornecidas para 13 pacientes edêntulos; e para 12 pacientes edêntulos foram
fornecidos overdentures mandibulares com retenção magnética, sendo usados 2
implantes em 10 pacientes e 3 implantes em 2 pacientes. Na revisão anual, os
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seguintes parâmetros foram monitorados: níveis de placa, saúde da mucosa,
níveis do osso marginal, e avaliação dos pacientes a respeito do tratamento. Os

pacientes foram acompanhados por 5 anos. Os resultados mostraram que não
havia nenhuma diferença estatística entre os 2 grupos em relação à saúde e
manutenção da mucosa pós-inserção. 0 grupo do im5 teve mais superfícies do
abutment cobertas com a placa. A análise estatística da avaliação subjetiva dos

pacientes de seu tratamento mostrou que o grupo do ímã era menos confortável
e a

mastigação era menos eficaz. Ambos os mecanismos de retenção

forneceram a satisfação paciente, embora os encaixes bola fossem melhores a
este respeito do que os imãs.
Naert et al. (1999) avaliou, por um período de cinco anos, a influência de

implantes orais

esplintados

e não-esplintados

retendo uma

overdenture

mandibular, relacionados aos aspectos protéticos e à satisfação do paciente. No
estudo, 36 pacientes totalmente desdentados foram divididos de acordo com o
sistema de encaixe recebido em três grupos, os quais eram: magnético, bola e
barra. Não houve falha de nenhum dos implantes durante todo o período de
observação em nenhum grupo. Após 5 anos de observação, o grupo barra

apresentou a maior capacidade de retenção e a menor complicação protética,
porém, revelou mais hiperplasia gengival. O número de complicações protéticas
dos encaixes magnéticos era mais elevado do que com os encaixes bola e os
barra/clipe, pois devido ao desgaste e à corrosão, os im5s freqüentemente
necessitaram ser trocados. 0 afrouxamento dos parafusos do pilar e a troca dos
retentores dos 0-ring ocorreram nos encaixes bola e a complicação mais
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comum para o grupo barra/clipe era a necessidade para a reativação dos clipes.
A satisfação do paciente foi similar em todos os grupos, mesmo que o grupo
magnético tenha apresentado a menor força de retenção.
Davis e Packer (2000) compararam as exigências de manutenção de
overdentures mandibulares estabilizadas por implantes (Astra Tech) usando 3
sistemas de retenção: esférico, barra e magneto. Neste estudo, trinta e sete
pacientes foram observados durante 3 anos e foram divididos em 3 grupos: treze
pacientes com encaixe bola, doze com encaixes magnéticos e doze encaixes
barra. 0 sistema de retenção da barra requereu consideravelmente menos
manutenção que os outros sistemas, nove consultas para manutenção,
comparados a trinta e oito consultas para o encaixe bola e vinte e três para o
encaixe magnético. A razão principal que exigiu manutenção dos magnetos foi a
necessidade de substitui-los devido à corrosão e perda de função.
Pavan et al. (2001) afirmaram que a fixação das overdentures por meio
de retenção magnética é uma alternativa efetiva para proporcionar conforto aos
pacientes, utilizada principalmente nas situações clinicas de reduzido suporte
periodontal dos dentes pilares. Os autores também comentaram que as
principais vantagens deste sistema são menor transmissão de forças para os
pilares durante os movimentos rotacionais e de báscula da prótese.
Bonachella e Rossetti (2002) afirmam que os sistemas de retenção
podem ser utilizados para melhorar a estabilidade e a retenção das próteses
totais além de aumentar a eficiência mastigatória associada a baixo custo e
rapidez na sua confecção. Os autores fizeram uma abordagem biomecânica

26
sobre os sistemas de retenção barra-clipe, sistema esférico

e magnetos.

Afirmaram que os sistemas magnéticos são chamados neomagnetos, sendo
totalmente encapsulados, confeccionados com ligas Nd-B (neodimio-boro) e que
são descritos como sistema de retenção de campo magnético fechado, onde
promovem uma retenção aproximada de 550 gramas. Mencionam que

é

creditada a este sistema uma condição de magnetização permanente, pelo
menos no primeiro ano de uso, o seu fácil manuseio assegura alto grau de
precisão nas próteses, determinando excelente distribuição de força sobre os
implantes, tendo como grande vantagem a incidência minima de forças axiais
provindas das próteses em uso. Este não impede os movimentos laterais
sofridos pela prótese, determinando uma estabilidade incompleta para os
rebordos reabsorvidos ou condições de não assentamento adequado da base da
prótese. Os autores contra-indicam estes dispositivos para pacientes portadores
de marca-passo devido a poucas referências na literatura a respeito dos efeitos
neste paciente. Descrevem também que a imantação em campo aberto poderia
acarretar danos nos tecidos, como inflamações constantes, dificuldades de
cicatrização que a longo prazo poderia resultar na perda das condições de
osseointegração.
Para Van Kampen et al. (2002) o tipo de attachment usado em uma
reabilitação oral por meio de overdentures implanto-retidas pode influenciar a
retenção e a estabilidade da prótese e conseqüentemente melhorar a função
oral. Para investigar esta hipótese, em um estudo 18 pacientes edêntulos
receberam 2 implantes na região dos caninos na mandíbula, novas próteses e,
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sucessivamente, 3 modalidades de supra-estrutura, sendo elas, encaixes
barra/clipe, bola e magnético. Todas as 16 possibilidades de seqüência foram
usadas. A força máxima oclusal e a atividade elétrica dos músculos masseter e
temporal foram medidos. A força máxima oclusal quase dobrou após o
tratamento para cada um dos 3 encaixes. Entretanto, a força média oclusal
depois do tratamento era ainda somente dois terços do valor obtido para
pacientes dentados. Nenhuma diferença grande na força oclusal e na atividade
máximas do músculo foi encontrada entre os 3 tipos do encaixe. Os resultados
mostraram que embora a força máxima oclusal não diferisse entre os tipos de
encaixe e a atividade muscular obtida com as overdentures mandibulares retidas
pelos sistemas barra/clipe, bola e magnético eram similares, pode-se esperar
que as diferenças nas propriedades mecânicas entre tipos de encaixes podem
resultar nas diferenças em outros parâmetros da função oral, assim como a
atividade muscular durante a mastigação, limiar de deglutição e eficiência
mastigatória, e também nos parâmetros tais como a satisfação do paciente e a
escolha do tipo de encaixe.
Walmsley (2002) relatou o desenvolvimento dos imas aplicados na
Odontologia

e

descreveu os diferentes tipos de encaixes magnéticos

disponíveis. De acordo com o autor, o principal material magnético utilizado é o
magneto terra-rara boro-ferro-neomidio (NdFe-B) e o cobalto-samário (Sm-Co),
e podem ser de campo aberto ou fechado sendo este o mais retentivo. Cita que
a retenção magnética oferece mais vantagem porque serve para dissipar as
forças funcionais laterais e que há menos necessidade de paralelismo entre os
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implantes, uma vez que, a linha rígida de inserção não é tão critica. 0 autor
afirma que existem vários estudos demonstrando a deficiente durabilidade dos
magnetos, principalmente devido à corrosão, seguido da perda de magnetismo e
que para evitar este problema, os magnetos são encapsulados com ago
inoxidável ou titânio. A corrosão pode ocorrer por quebra do material
encapsulado. 0 autor conclui afirmando que os avanços tecnológicos exigem
experimentos a longo prazo.
Matsumoto et al. (2002) avaliaram overdentures implanto-retidas e dentosuportadas. Segundo os autores os sistemas de retenção mais utilizados são os
sistemas barra/clipe, os sistemas esféricos

e as conexões magnéticas.

Afirmaram que nas overdentures retidas por encaixes magnéticos a freqüência
de ajuste da prótese, incluindo reembasamento e substituição, é menor, sendo
uma alternativa efetiva no conforto dos pacientes, principalmente nas situações
clinicas de reduzido suporte periodontal e que o encaixe esférico confere
retenção com amortecimento das forças não-axiais nos dentes suporte devido
ao anel de retenção, além de permitir melhor distribuição de forças mastigatórias
sobre raizes, pilares e rebordo alveolar, pois diminui o braço de alavanca em
relação ao eixo de rotação. Concluíram que as overdentures elevam o nível de
conforto e aceitação pelo paciente melhorando também a estabilidade da
prótese.
Para Van Kampen et al. (2003), mesmo que os protesistas pareçam
preferir os implantes esplintados por meio de encaixes barra-clipe, os encaixes
bola e magnéticos usados em implantes não esplintados oferecem algumas
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vantagens potenciais. Incorporar estes encaixes em uma prótese consome
menos tempo, além dos custos mais baixos dos componentes fazendo seu uso
mais barato quando comparados aos encaixes barra-clipe. Além disso,
confecções não esplintadas proporcionam uma limpeza fácil. Também afirmam
que poderia ser uma hipótese os encaixes que fornecem maior retenção em
oposição ao deslocamento vertical

e

horizontal estejam associados à

parâmetros mais favoráveis na função oral, satisfação do paciente e escolha do
tipo de encaixe. Para determinar a força inicial de retenção, perda da força de
retenção após 3 meses de manutenção da função e complicações associadas
com o uso de encaixes magnéticos, barra-clipe e bola no tratamento de
overdentures mandibulares, os autores realizaram um estudo in vivo onde
dezoito pacientes edêntulos receberam dois implantes na região inter-foraminal
da mandíbula, uma prótese nova e três modalidades sucessivas de supraestruturas. Seis grupos de três pacientes foram formados, cada um tendo uma
seqüência diferente de encaixes sucessivos, usados durante um período de 3
meses. Os encaixes foram: encaixe magnético (Dyna magnet ES, tipo extraforte, Dyna Dental Engineering, Bergen op Zoom, Holanda), encaixe bola (Frialit2, Friadent, Friedrischsfeld, Alemanha)

e

encaixe barra-clipe (Friadent,

Friedrischsfeld, Alemanha). Dois tubos pequenos de metal perpendiculares
foram colocados alguns milimetros abaixo dos caninos na base da prótese
mandibular para conectar a overdenture a um dispositivo de medição da
retenção. Avaliações foram executadas uma semana após a instalação dos
encaixes na prótese e após três meses de função. Durante os testes, repetidos
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cinco vezes, a força era aumentada gradualmente até que o deslocamento da
prótese ocorria. Os resultados mostraram que a força de retenção dos encaixes
magnéticos foi significativamente inferior em comparação com os encaixes bola
e barra-clipe, e entre estes nenhuma diferença foi observada. Também não foi
observada nenhuma diferença na força de retenção entre as avaliações iniciais e
após 3 meses de uso para todos os três tipos de encaixes. Complicações na
manutenção funcional dos encaixes durante o período de 3 meses de avaliação
somente foram observadas nos encaixes bola e magnéticos, sendo que 11 dos
36 magnetos utilizados tiveram complicações relacionadas a desgaste e em 4
dos 36 encaixes bola apresentaram problemas facilmente manejáveis. Apesar
disto, seus pacientes relataram que tiveram mais facilidade na inserção da
prótese na boca com os encaixes magnéticos do que com os encaixes bola,
requerendo mais habilidade do paciente, mas desenvolvidas estas destrezas tais
problemas tenderam a desaparecer. Todos os encaixes barra-clipe não exibiram
nenhum problema de manutenção.
Para Tokuhisa; Matsushita; Koyano (2003) quando os implantes são
usados suportar uma overdenture removível, uma ótima distribuição do estresse
para minimizar forças nos implantes e no movimento da dentadura é desejável.
Os autores realizaram um estudo in vitro comparando as características de
transferência da carga e distribuição de estresse a implantes e o movimento de
uma overdenture implanto-suportada entre três tipos de encaixes, barra/clipe
(Straumann), 0-ring (Straumann) e magnetos (Hicolex slim G780, Hitachi). Para
tal, utilizaram um modelo mandibular feito de resina com dois implantes
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colocados bilateralmente na região de caninos cimentados para simular a
osseointegração e coberto com uma camada de material de impressão para
simular a mucosa oral. 0 estresse na superfície dos implantes foi medido
usando uma técnica de calibre de tensão, e supôs-se que poderia representar o
estresse que é transmitido ao osso. Para mensurar a tensão 4 dispositivos de
medição unidos aos lados mésio-distal e vestíbulo-lingual de cada corpo dos
implantes. Um sensor de movimento que usa campos eletromagnéticos para
determinar posição e orientação foi posto na região do primeiro molar esquerdo
para medir o deslocamento e a rotação da prótese. Cargas verticais de 0 a 50 N
foram aplicadas gradualmente na região do primeiro molar direito e o teste
repetido cinco vezes. Os resultados mostraram que o encaixe 0-ring transferiu
menos estresse a ambos os implantes e produziu menos flexão do que o
encaixe barra/clipe. 0 encaixe magnético induz menor flexão, mas resulta em
um maior movimento da prótese. A força vertical aplicada ao encaixe barra/clipe
criou padrões do stress imediatos de maior concentração e magnitude em
ambos os implantes. Os autores concluem sugerindo que o uso do acessório de
0-ring poderia ser vantajoso para overdentures implanto-suportados no que diz
respeito 6 otimização do estresse e a minimização do movimento da dentadura.
Gonçalves et al. (2003) relataram um caso clinico indicando o sistema
magnético para uma overdenture sobre raizes e colocação de apenas um
implante. Os autores concluíram que este sistema de retenção pode promover
distribuição de cargas sem causar estresse 6 raiz e nem ao implante, pois os
mesmos apresentam comportamento biomecânico diferente.
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Para os autores Van Kampen et al. (2004), o tipo de encaixe usado em
overdentures implanto-suportadas mandibulares poderia influenciar na retenção
e estabilidade da prótese, e também na função mastigatória. Para estudar tal
hipótese em uma experimentação clinica de acompanhamento, analisaram 18
pacientes edêntulos com dois implantes mandibulares; colocados de acordo com
um protocolo cirúrgico de duas fases; e três encaixes diferentes: barra-clipe,
bola e magnético. A seqüência em que os três encaixes foram aplicados foi
randomizada. Dessa maneira, seis grupos de 3 pacientes foram formados, e
cada grupo tendo uma seqüência diferente de encaixes sucessivos. Um teste foi
aplicado e consistia na mastigação de alimento artificial (cubos de Optosi10) por
15 e 30 movimentos de mastigação. As avaliações foram feitas com a prótese
antiga antes da primeira fase cirúrgica, com a nova prótese sem encaixe antes
da segunda fase cirúrgica, e com a nova prótese com encaixe. Os resultados
mostraram que a eficiência e o desempenho mastigatório apresentaram uma
melhora significativa após a colocação de implantes e confecção da overdenture
para todos os tipos de encaixes, especialmente para pacientes com mastigação
inicial pobre. 0 desempenho mastigatório obtido com o encaixe magnético foi
menos efetivo em comparação aos sistemas barra-clipe e bola, e nenhuma
diferença entre estes foi observada. 0 número de ciclos mastigatórios até a
deglutição diminuiu após o tratamento com overdenture. Concluíram que o
desempenho mastigatório significativamente melhor combinado com um número
ligeiramente menor de ciclos mastigatórios resultou em partículas de alimentos
menores para serem deglutidas.

33
Para Gonda et al. (2004), uma das maiores vantagens da retenção
magnética sobre a retenção mecânica é a força lateral reduzida, que permite aos
dentes naturais com algum grau de doença periodontal ser usados como pilares,
pois o estresse lateral tem um efeito mais prejudicial nos dentes naturais do que
o estresse axial. Os autores apresentaram um estudo com finalidade de avaliar
quantitativamente

o encaixe magnético com disjuntor de força in vitro,

comparando as forças laterais nos dentes pilares usando três tipos de
dispositivos de retenção, sendo eles, coping radicular convencional (RC),
encaixe magnético convencional (MD) (Trial product)

e encaixe magnético

convencional com disjuntor de estresse (MS) (Magsoft), que foram unidos a uma
raiz artificial presa em um modelo experimental projetado para avaliar o valor da
força transmitida ao pilar durante carga oclusal na overdenture. Os autores
concluíram que o sistema magnético com disjuntor de forças é considerado
eficaz nos casos em que há necessidade de uma menor força resultante.
Para Telles, Hollweg e Castellucci (2004), o sistema tipo magnético é
muito semelhante, do ponto de vista mecânico, aos sistemas com anéis de
retenção; entretanto, a retenção é obtida da força magnética de pequenos írn5s
feitos a partir de uma liga de cobalto-samário, que possui alta energia magnética
e alta resistência à desmagnetização; e os dispositivos magnéticos geralmente
são colocados na prótese em oposição a bases metálicas de igual diâmetro,
aparafusadas sobre os implantes ou cimentadas em raizes remanescentes.
Citam que estes encaixes podem ser encontrados em dois tipos básicos: com
campo magnético aberto e com campo magnético fechado. Afirmam que é
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sempre preferível utilizar dispositivos magnéticos com campo fechado, pois os
magnetos podem sofrer corrosão quando em contato com os fluidos orais e,
apesar de não serem tóxicos, podem pigmentar a base da prótese e os tecidos

próximos. Compararam a biomecânica, a retenção, o espaço protético, o
posicionamento dos implantes, a higienização, a execução e manutenção, a
resposta tecidual e a satisfação do paciente. Quanto a biomecânica dos
sistemas esplintados (barras) e dos sistemas independentes (anéis de retenção

e magnetos), os autores relatam que nos casos em que os implantes estão
posicionados muito para distal na arcada ou se encontram lingualizados em
decorrência de

limitações anatômicas,

é preferível utilizar sistemas

independentes de retenção; e que os sistemas magnéticos tendem a exercer
menos cargas sobre os implantes, pois, caso as forças intra-orais se tornem
excessivas, a prótese poderia se mover em qualquer direção, evitando tensões
sobre os implantes. Quanto a retenção citam que quando os implantes estiverem
muito próximos, impossibilitando a confecção de uma barra com comprimento
adequado, o que restringiria o número de clipes a serem colocados, melhores
resultados poderiam ser obtidos com o uso de sistemas independentes,
entretanto os sistemas tipos anel de retenção e barra/clipe promovem retenção
adequada às próteses e os magnetos são menos retentivos. No que diz respeito
ao posicionamento dos implantes, o sistema magnético corrige discrepâncias.
Em relação ao espaço protético e A higienização afirmam que os sistemas
independentes necessitam de menos espaço e são mais fáceis de ser
higienizados

quando comparados ao sistema barra/clipe. A respeito da
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execução e manutenção o uso de sistemas do tipo anel de retenção e magnético
são mais fáceis de ser executados e também permitem a adaptação de uma
prótese que o paciente já faça uso para torná-la implanto-suportada. Em relação
resposta tecidual afirmam que apesar do efeito dos sistemas independentes
de retenção sobre a estabilidade do osso ainda merecer questionamentos, o seu
uso pode ser benéfico do ponto de vista da resposta tecidual, evitando-se a
formação de tecido hiperplásico, algumas vezes associada ao uso de barras.
Rutkunas e Mizutani (2004),

em um estudo in vitro, avaliaram e

compararam as propriedades retentivas

e estabilizadoras (força máxima

retentiva e energia retentiva) de diferentes sistemas de retenção do tipo stud
(Era Overdenture (orange e white), Locator Root (pink), OP anchor # 4) e
magnéticos Hyperslim 4513, Hyperslim 4013, Magfit EX600W, Magnedisc 500 e
Magfit-RK) durante os deslocamentos lineares, ou seja, no sentido oclusogengival (para as propriedades retentivas) e 3 tipos de deslocamento rotatório;
sendo eles, anterior, lateral e posterior (para as propriedades estabilizadoras).
Foram usadas doze amostras de cada tipo de sistemas e os deslocamentos
foram executados em uma réplica de abutment foi fundida na forma de uma raiz
canina e em uma overdenture, e gravados, dez medidas cada um, por uma
máquina de testes universal. Os resultados mostraram que os sistemas ERA e
Locator Root forneceram maior retenção e estabilidade que os encaixes
magnéticos. A força máxima retentiva de deslocamento rotatório dos sistemas
magnéticos diminuiu na ordem posterior (notavelmente neste movimento), lateral
e anterior; e nos sistemas do tipo stud na ordem lateral, anterior e posterior. Em
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relação 6 energia retentiva dos sistemas magnéticos, as medidas foram
consideravelmente mais baixas para todos os tipos de deslocamentos, e sua
força máxima retentiva de deslocamento foi duas vezes mais baixa que os
sistemas de retenção tipo stud. Contudo, segundo os autores, as propriedades
retentivas constantes e a energia retentiva baixa dos sistemas de retenção
magnética poderiam ajudar na preservação dos abutments, e a retenção e
resistência aos deslocamentos rotatórios anteriores e laterais de sistemas
magnéticos poderiam ser consideradas comparáveis aos do tipo stud, porque as
propriedades retentivas de encaixes mecânicos no contraste aos magnéticos
tendem a diminuir consideravelmente com um número de ciclos de inserção-

separação. Os sistemas magnéticos com o maior diâmetro tenderam a fornecer
retenção e estabilidade mais elevada, e os melhores foram os Magfit-RK e
Hyperslim 4513.
Chu et al. (2004) relataram que as desordens neurológicas degenerativas,
tais como a doença de Parkinson, estão tornando-se mais prevalentes enquanto
a expectativa de vida é melhorada, e que a reabilitação oral da mandíbula
edêntula

nos pacientes acometidos por esta doença sintomática

é

particularmente desafiadora ao clinico quando a musculatura orofacial é incapaz
de estabilizar a prótese. De acordo com os autores, para os pacientes com

doença de Parkinson e com destreza manual limitada o sistema de encaixe deve
permitir fácil inserção e remoção da prótese e facilidade de limpeza em torno
dos pilares do implante, portanto a overdenture mandibular com um encaixe
magnético pode ser mais facilmente introduzido pelo paciente ou por quem cuida
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do paciente, pois os sistemas barra/clipe, bola e telescópico personalizado
requerem um trajeto mais preciso de inserção Os autores apresentam um caso
clinico onde de um sistema de retenção magnética em uma overdenture
implanto-suportada mandibular para um paciente edêntulo com doença de
Parkinson é usado e afirmam que embora o uso de overdentures implantosuportada seja uma modalidade aceitável de tratamento,

o clinico deve

reconhecer as indicações e as exigências de manutenção de diferentes sistemas
de retenção para cada paciente individualmente.
Chung et al. (2004), em um estudo compararam as características de
retenção de vários sistemas de retenção através da aplicação de forças de
tensão em um modelo mandibular in vitro que recebeu dois implantes na região
de caninos e overdenture. Os encaixes foram: sistema barra/clipe, Locator LR
pink, Locator LR white, tipo bola Spherolex, magneto Shiner, magneto Maxi,
magneto Magnedisc, ERA white

e ERA gray. Estes foram incluídos em

overdentures experimentais reforçadas por metal e projetada para ser deslocada
do modelo por uma máquina de testes universal onde uma força de tensão de
deslocamento foi aplicada com velocidade de cruzeta de 50mm/min. Os
resultados sugeriram que os sistemas de encaixe avaliados podem ser divididos
em 4 grupos baseados nas característica retentivas: alta retenção - ERA gray ;
média retenção - Locator LR white, bola Spherolex, barra/clipe, ERA white; baixa
retenção — Locator LR pink; e muito baixa retenção — magneto Shiner, magneto
Maxi e magneto Magnedisc. De acordo com os autores, devido a configuração
geométrica lisa e simples, os encaixes magnéticos apresentaram menor
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retenção e valores baixos de tensão, e esta característica de retenção reduzida

pode ser desejável para pacientes com habilidade manual pobre, que possam
ter dificuldade para introduzir

e

remover a

overdenture.

Afirmam que,

conseqüentemente, sob circunstâncias especificas, combinar as características

retentivas do sistema de encaixe às condições físicas e necessidades do
paciente pode ser uma consideração importante para o plano de tratamento e
criticas ao sucesso restaurador.
Svetilize e Bodereau (2004) realizaram um estudo in vitro para avaliar a
retenção, em dois ou quatro implantes, de oito sistemas retentivos, resilientes e
não-resilientes usadas em overdentures. Foram avaliados: (magnetos) Dyna e

Shiner; (encaixes bola) Dalla-Bona e 0-ring; (studs) attachmentes Ceka Revax e
Zaag; barra pré-fabricada (tipo Dolder) e pós fabricada. Os encaixes com suas

respectivas overdentures foram preparados em dois modelos acrílicos similares
da resina com quatro implantes fixados na região dos caninos e primeiros prémolares. Testes de tensão foram executados dez vezes em cada grupo em uma

velocidade de 3 milimetros/minuto. Os resultados mostraram que a barra Osfabricada foi o encaixe mais retentivo,

seguida do encaixe Da Ila Bona,

attachment Ceka Revax, barra pré-fabricada, attachment Zaag e encaixe 0-ring,

nessa ordem. 0 grupo com menor retenção foi o dos magnetos Shiner e Dyna.
Os autores concluem que a colocação apropriada do abutment na mandíbula e a
correta seleção do sistema de encaixe melhorarão a retenção da overdenture.
De acordo com Van Kampen et al. (2005), o impacto da força da mordida
na resposta do osso marginal em torno dos implantes é razão para debate. Os
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autores realizaram um estudo sobre o efeito da força máxima da mordida no
osso marginal e o efeito da seqüência de 3 condições diferentes de carga na
perda do osso marginal em tratamento in vivo com overdenture mandibular
implanto-suportada. Dezoito pacientes receberam 2 implantes na mandíbula e
uma prótese nova sem encaixes para ser usada durante o período de
cicatrização destes. Na segunda fase cirúrgica foram incorporados às
overdentures os sistemas de retenção barra/clipe, bola e magnético; e após 3 e
6 meses de função se realizou uma mudança nos encaixes. A seqüência em que
os encaixes foram usados foi randomisada. A perda radiográfica do osso
marginal foi medida após o período de cicatrização do implante e após 3, 6 e 9
meses de carga funcional com overdenture implanto-retida, e foram calculados a
média dos últimos 3 valores. A perda óssea média durante o período de
cicatrização dos implantes e durante a carga funcional era de 1.7mm (0.7mm) e
de 1.3mm (0.6mm) respectivamente. Os autores concluíram a relação entre a
força máxima da mordida durante o período de cicatrização ou durante o período
de carga funcional por um lado e a quantidade perdida de osso marginal de
outro não podem ser demonstradas, e que a seqüência em que os diferentes
encaixes são usados não influencia a quantidade de perda do osso marginal
durante 9 meses de carga em função no tratamento com overdenture
mandibular implanto-suportada.
Cune et al. (2005), realizaram um estudo com as finalidades de: (1)
determinar a satisfação paciente com as overdentures mandibulares implantosuportadas usando encaixes magnéticos, barra/clipe, e bola; e (2) avaliar a
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relação entre a força máxima da mordida e a satisfação do paciente. Em uma
experimentação clinica de cruzamento, 18 pacientes edêntulos com queixas de
suas próteses mandibulares receberam dois implantes mandibulares e próteses
totais superior e inferior novas. A prótese mandibular inicialmente era sem
nenhum tipo do sistema de encaixe, e após 3 meses foi colocado um dos
encaixes. Após 3 meses os sistemas de retenção foram mudados em ordem
aleatória. Um questionário em queixas da prótese foi dado aos pacientes no
inicio do tratamento, com o paciente usando a prótese velha; após 3 meses de
função com a prótese nova sem os encaixes; e após 3 meses de função com
cada um dos encaixes (comparação no mesmo paciente). As preferências dos
pacientes foram determinadas no fim da experiência. As forças máximas da
mordida foram obtidas de um estudo precedente com os mesmos pacientes
(Van Kampen et al. 2005). Os autores concluíram que

o tratamento com

overdenture mandibular implanto-suportada reduziu várias queixas da prótese.
Os pacientes preferiram fortemente os encaixes barra/clipe (10/18 dos
pacientes) e encaixes bola (7/18 dos pacientes) em relação aos encaixes
magnéticos (1/18 dos pacientes). Os pacientes com forças máximas mais
elevadas da mordida não eram necessariamente os mais satisfeitos.
Van der Bilt et al. (2006) afirmaram que a reabilitação oral por meio de
overdentures mandibulares implanto-retidas sabidamente melhora a função oral.
A melhoria pode depender do grau de retenção e da estabilidade da prótese e
assim do tipo de encaixe. Os autores fizeram uma experimentação clinica de
cruzamento com paciente para examinar a hipótese que mais retenção e
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estabilidade da overdenture melhoram a função mastigatória. Dezoito pacientes
receberam dois implantes, uma overdenture nova, e, sucessivamente, três
modalidades diferentes do supra-estrutura: encaixe magnético, bola,

e

barra/clipe. Quantificaram os aspectos da função oral medindo a atividade
eletromiográfica dos músculos da maxila e do movimento da maxila durante a
mastigação. A atividade do músculo era significativamente mais baixa para a
prótese mandibular nova não-suportada comparada com os valores para a
prótese nova suportada Nenhuma diferença significativa na atividade do
músculo foi observada entre os três tipos de sistema de retenção. Não foram
observadas diferenças significativas na atividade do músculo da maxila entre a
prótese velha não-suportada e a prótese nova suportada, apesar das diferenças
significativas no desempenho mastigatório. A atividade de medição do músculo
durante a mastigação não forneceu informações adequadas sobre a função
mastigat6ria. Assim, os pacientes mastigaram mais eficientemente após o
tratamento com overdenture implanto-suportadas. Nenhuma mudança na
duração do ciclo ou em parâmetros do movimento da maxila foi observada entre
os vários momentos da medida.
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3. DISCUSSÃO

A utilização de implantes em mandíbula edêntula tem sido documentada
na literatura com altas taxas de sucesso de acordo com os estudos de autores
Naert et al. (1991), Naert et al. (1994), Naert et al. (1998), Naert et al. (1999). Em
um estudo de 4 anos, Fujimoto et al. (1998) mencionaram que nenhuma perda
de implantes ocorreu com encaixes magnéticos.
Naert et al. (1991) afirmaram que há um relacionamento direto entre a
retenção da prótese e a satisfação do paciente, e que as reações dos pacientes
ao tratamento com overdenture implanto-suportadas eram, em geral, positivas a
respeito da mastigação, função, fonética e conforto. Em seu estudo, Van der Bilt
et al. (2006) relataram que os pacientes mastigaram mais eficientemente após o
tratamento com overdenture implanto-suportadas. Naert et al. (1994) citaram
que apesar da variedade de opções de planejamento para as sobredentaduras
implanto-suportadas,

é

importante ressaltar que as diversas formas de

tratamento estão, na grande maioria dos casos, associadas a uma melhora no
grau de satisfação dos pacientes com suas próteses, independente do sistema
de retenção utilizado.
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Bonachella e Rossetti (2002), Telles; Hollweg; Castellucci (2004) afirmam
que os sistemas de retenção podem ser utilizados para melhorar a estabilidade
e a retenção das próteses totais além de aumentar a eficiência mastigatória
associada a baixo custo e rapidez na sua confecção.
Magnetos terra rara, como cobalto e samário que possui alta energia
magnética e alta resistência à desmagnetização, estenderam extremamente o
potencial de aplicação da retenção magnética em overdentures Gillings (1981);
Gillings e Samant (1990).
Encaixes magnéticos são indicados à pacientes com habilidade manual
pobre (Gillings e Samant (1990), Chu et al. (2004), Chung et al. (2004)); para
pacientes com bruxismo (Petropoulos; Smith; Kousvelari (1997)); para pacientes
com raizes com prognóstico ruim (Gillings (1983)); em casos onde há dimensão
vertical reduzida de oclusão quando usado um im5 de baixa altura (Fujimoto et
al. (1998) e especialmente para pacientes que apresentam reduzida ancoragem
dos implantes, implantes curtos ou instalados em áreas de baixa qualidade
óssea (Fernandes et al. (1999).
Bonachella e Rossetti (2002) contra-indicam estes dispositivos para
pacientes portadores de marca-passo devido a poucas referências na literatura a
respeito dos efeitos nestes pacientes.
Vários

autores citam

o

baixo potencial de trauma dos encaixes

magnéticos, pois liberam menos força sobre seu suporte (Gillings (1983),
Gillings (1984), Petropoulos; Smith; Kousvelari (1997) e Tokuhisa; Mtsushita;
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Koyano (2003)).

Estas afirmações estão de acordo com Telles; Hollweg;

Castellucci (2004) e Gonçalves et al. (2003) que concordam que os magnetos
também induzem menos estresse aos implantes. Labaig et al.(1997), Gillings
(1983), Gillings (1984) e Gillings e Samant (1990) também citam a ruptura de
forças de estresse como uma vantagem. Fujimoto et al. (1998) mencionaram
que os estresses laterais prejudiciais aos pilares (implantes ou raizes) são
extremamente aliviados devido às forças atrativas horizontais muito baixas nos
encaixes magnéticos.
Mensor (1990) destacou que movimentos laterais excessivos sobre carga
mastigatória obliqua ou lateral é uma característica indesejável dos magnetos, e
esta afirmação está em acordo com Burns et al. (1995a). Entretanto, Walmsley
(2002) afirma que a retenção magnética oferece mais vantagem porque serve
para dissipar as forças funcionais laterais e que há menos necessidade de
paralelismo entre os implantes, uma vez que, a linha rígida de inserção não é
tão critica; Gonda et al. (2004) concordam com esta afirmação e mencionam que
uma das maiores vantagens da retenção magnética sobre a retenção mecânica
é a força lateral reduzida, que permite aos dentes naturais com algum grau de
doença periodontal serem usados como pilares, pois o estresse lateral tem um
efeito mais prejudicial nos dentes naturais do que o estresse axial. No entanto,
Bonachela e Rossetti (2002) comentaram que os magnetos determinam
excelente distribuição de força sobre os implantes, tendo como grande
vantagem a incidência minima de forças axiais provindas das próteses em uso,
mas que não impedem os movimentos laterais sofridos pela prótese
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determinando uma instabilidade ou condições de não assentamento adequado
da base da prótese. Pavan et al. (2001) também afirmam que as principais
vantagens deste sistema são menor transmissão de forças para os pilares
durante os movimentos rotacionais e de báscula da prótese.
Burns et al. (1995a), relataram movimento presente durante a
mastigação, mostrando-se pouco atraente para os pacientes. Davis e Packer
(1999) e Van Kampen et al. (2004) também relataram mastigação menos eficaz
em seus pacientes quando usaram encaixes magnéticos, além de menor
conforto. Entretanto Pavan et al. (2001), afirmaram que a fixação das
overdentures por meio de retenção magnética é uma alternativa efetiva para
proporcionar conforto aos pacientes, utilizada principalmente nas situações
clinicas de reduzido suporte periodontal dos dentes pilares. Van Kampen et al.
(2004) ainda afirmam que a eficiência e o

desempenho mastigatório

apresentaram uma melhora significativa após a colocação de implantes e
confecção da overdenture para todos os tipos de encaixes, especialmente para
pacientes com mastigação inicial pobre.
Bonachella e Rossetti (2002) mencionam o fácil manuseio com os
encaixes magnéticos, e Van Kampen (2003) cita que há maior facilidade de
inserção da prótese com os magnetos do que com os encaixes bola.

No estudo de Cune et al. (2005) com encaixes magnéticos, bola e
barra/clipe com 18 pacientes, os pacientes preferiram fortemente os encaixes
barra/clipe (10/18 dos pacientes) e encaixes bola (7/18 dos pacientes) em
relação aos encaixes magnéticos (1/18 dos pacientes).
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Gillings (1984); Gillings e Samant (1990) citam como vantagens dos
encaixes magnéticos o baixo custo, auto-ajuste, o reposicionamento automático
depois do deslocamento da prótese, a eliminação da necessidade de ajustes
clínicos e simplicidade; sendo que esta vantagem também é citada por Naert et
al. (1991) quando compararam o sistema de retenção à barra com o encaixe
magnético.
A maioria dos estudos da revisão bibliográfica, in vivo e in vitro, o encaixe
magnético foi menos retentivo que outros sistemas de encaixe em avaliações de
retenção, sendo eles, Petropoulos; Smith; Kousvelari (1997), Burns et al.
(1995a), Naert et al. (1994), Block; Kent; Finger (1990), Van Kampen et al.
(2003), Telles; Hollweg; Castellucci (2004), Svetilize e Bordereau (2004) e
Chung et al. (2004), que atribuem este aspecto à configuração geométrica lisa e
simples dos magnetos e à valores baixos de retenção tensão. Rutkunas e
Mizutani (2004) afirmaram que em seu estudo a força máxima retentiva de
deslocamento dos encaixes magnéticos foi duas vezes mais baixa que os
sistemas de retenção tipo stud. Contudo segundo os autores, as propriedades
retentivas constantes e a energia retentiva baixa dos sistemas de retenção
magnética poderiam ajudar na preservação dos abutments e a retenção e a
resistência aos deslocamentos rotatórios anteriores e laterais de sistemas
magnéticos poderiam ser consideradas comparáveis aos do tipo stud, porque as
propriedades retentivas de encaixes mecânicos no contraste aos magnéticos
tendem a diminuir consideravelmente com um número de ciclos de inserção-
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separação. Os autores afirmam também que os sistemas magnéticos com o

maior diâmetro tenderam a fornecer retenção e estabilidade mais elevada.
Burns et al. (1995a) compararam a força de retenção de encaixes
magnéticos e bola após 6 meses de função e, como Van Kampen et al. (2003)
não encontraram nenhuma perda de retenção, sendo que este Ultimo trabalho

possibilita a atribuição deste resultado ao período de carga de 3 a 6 meses
particularmente curto para que toda retenção seja obtida. Entretanto, outros
estudos relataram a perda de retenção de encaixes magnéticos, bola (0-ring) e
barra/clipe após um período mais longo de carga, tal como 5 anos (Naert et al.
1999).
Mensor (1990) afirma que os magnetos providenciam carga constante ou

fator de

retenção,

contrariamente aos encaixes

mecânicos

que perdem

gradualmente sua retenção com o uso. No entanto Naert et al. (1991) menciona
que

insucessos

com experiências utilizando os encaixes magnéticos

demonstraram que a perda rápida de retenção foi uma das principais razões
para cessar o uso deste em seu estudo. Mas os autores estão em acordo
afirmando que os encaixes magnéticos podem sofrer

corrosão,

também

observada nos estudos de Naert et al. (1999) e citado por Walmsley (2002) e
Telles; Hollweg; Castellucci (2004), que afirmam que os dispositivos magnéticos
podem sofrer corrosão quando em contato com os fluidos bucais e, apesar de
não serem tóxicos, podem pigmentar a base da prótese e os tecidos próximos.
Mensor (1990) e Walmsley (2002) fazem uma ressalva, citando que isto não

ocorre nos encaixes magnéticos soldados a laser.
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Van Kampen et al. (2003) e Telles; Hollweg; Castellucci (2004) afirmam
que os sistemas independentes são mais fáceis de serem higienizados.
Telles; Hollweg; Castellucci (2004) afirmam também que os sistemas
independentes (encaixe tipo bola e magnético) necessitam de menor espaço
interoclusal quando comparados ao sistema barra/clipe.
No estudo de Naert et al. (1999) em que compararam os encaixes
magnéticos e bola em relação a aspectos protéticos e satisfação do paciente, as
complicações foram mais elevadas nos magnetos.
Uma desvantagem nos encaixes magnéticos relatada por Naert et al.
(1999), Naert et al. (1991), Davis e Packer (2000), é o desgaste destes sistemas
de retenção. Van Kampen et al. (2003) também relata em seu estudo que 11 dos
36 magnetos apresentaram este problema.
Block; Kent; Finger (1990) afirmam que em seu estudo, dos dez pacientes
em que foram utilizados magnetos, quatro apresentaram reação tecidual. Isto
está em desacordo com Naert et al. (1991), pois em seu estudo de 4 anos,
nenhuma reação adversa do tecido foi encontrada quando magnetos foram
utilizados. Gillings (1981) afirmou que os sistemas magnéticos de retenção de
campo fechado evitam toda possibilidade de efeitos prejudiciais aos tecidos, pois
placas terminais de ago inoxidável impedem a corrosão do im5, em
concordância com Bonachella e Rossetti (2002), pois os autores afirmam que a
imantação em campo aberto poderia acarretar danos nos tecidos, como
inflamações constantes, dificuldades de cicatrização que a longo prazo poderia
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resultar na perda das condições de osseointegração. Telles; Hollweg; Castellucci
(2004) afirmaram que em relação 6 resposta tecidual, apesar do efeito dos
sistemas independentes de retenção sobre a estabilidade do osso ainda
merecer questionamentos, o seu uso pode ser benéfico, evitando-se a formação
de tecido hiperplásico, algumas vezes associada ao uso de barras.
De acordo com Naert et al. (1994), Naert et al. (1998), Davis e Packer
(1999), a manutenção dos encaixes magnéticos e tipo bola é simples. Para
Burns et al. (1995b) e Naert et al. (1999), nenhuma diferença estatística
significativa foi encontrada para os magnetos em comparação com os encaixes
0-ring, ou seja, os pacientes ficaram satisfeitos com ambos os encaixes das
overdentures, mas mostraram uma forte preferência para o sistema 0-ring. No
estudo de Davis e Packer (1999), não havia nenhuma diferença estatística entre
os encaixes bola e magnetos em relação á saúde e manutenção da mucosa,
mas o acúmulo de placa foi significativamente mais elevado nos encaixes
magnéticos do que nos encaixes bola; também relatado por Naert et al. (1998), e
observaram que o número das visitas requeridas pelo paciente para o encaixe
bola não eram significativamente diferentes do que

o grupo do encaixe

magnético. Isto está de acordo com Davis e Packer (1999), que não acharam
diferenças na quantidade de manutenção pós-inserção entre os encaixes bola e

magnéticos.
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5 CONCLUSÃO

De acordo com a revisão de literatura, conclui-se que:
1) 0 tratamento com overdentures implanto-suportadas é uma ótima opção

de tratamento para pacientes edentados.
2) 0 sistema magnético possui um baixo potencial de trauma sobre seu

suporte (implantes ou raizes).
3) Os encaixes magnéticos necessitam de menor espaço protético
interoclusal.

4) Os encaixes magnéticos são de fácil manuseio.
5) 0 sistema de retenção magnética é o menos retentivo dos sistemas.

6) As overdentures

com sistema de retenção magnética apresentam

movimentos laterais o que determina instabilidade.
7) Quando os encaixes magnéticos não são soldados a laser podem

apresentar corrosão.
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