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RESUMO
Reabilitar com implantes as regiões posteriores geralmente está associado com
dificuldades tal como a anatomia do arco e localização da alga do mentoniano, canal
mandibular, e seio maxilar. 0 objetivo deste estudo foi de modificar o método de colocação
de implantes na parte posterior dos arcos para estender as conexões protéticas mais para
distal, e para reduzir o comprimento dos cantilevers em próteses sem a transposição do nervo
mandibular ou a necessidade de se fazer enxertos ósseos na maxila. Resultados satisfatórios a
médio-prazo em relação a osseointegração e significante extensão do suporte protético
mostraram que o método pode ser recomendado. Esta técnica pode permitir a colocação de
implantes mais longos com melhoria na ancoragem tnastigatória.

Palavras-chave: Implantes Inclinados; Próteses Implanto Suportadas;

Nervo

Mandibular; Seio Maxilar.
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ABSTRACT
Rehabilitation of atrophied edentulous arches with endosseous implants in the
posterior regions is often associated with anatomic problems such as jaw shape and location
of the mental loop, mandibular canal, and maxillaiy sinuses. The purpose of this investigation
was to modify the method for implant placement in the posterior part of the jaws to extend
fixed implant-connected prostheses further distally, and to reduce the length of cantilevers in
complete-arch prostheses without transpositioning the mandibular nerve or performing bone
grafting in the maxilla. Satisfactory medium-term results concerning osseointegration and
significant extension of prosthesis support show that the method can be recommended. This
technique may allow for longer implants to be placed with improved bone anchorage.
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INTRODUÇÃO
0 tratamento dos pacientes edêntulos com implantes pode melhorar a função
mastigatória melhorando a eficiência e a força da mordida. Entretanto, a reabilitação nas
regibes posteriores com implantes são geralmente associados com problemas de origem
anatômicos. De acordo com o conceito do sistema Branemak na colocação de implantes num
arco completamente eclêntulo atrofiado os implantes são posicionados em uma posição
susceptível a falhas. Conseqüentemente 6 necessário fabricar um cantilever bilateral que fica
acima de 20 mm em comprimento para providenciar ao paciente uma boa capacidade
mastigatória.
A proposta deste trabalho foi de modificar o posicionamento dos implantes
usando o mínimo de cirurgia invasiva.
A correta distribuição dos implantes aumenta a eniveidade mastigatória e
diminui os cantilevers. Isto geralmente se torna um desafio devido à reabsorção severas na
região de pré-molares e molares.
Uma técnica cirúrgica mais avançada, como por exemplo, a transposição do
nervo alveolar pode ser utilizada para solucionar este tipo de problema, contudo, parestesia no
local da cirurgia pode ocorrer. Outra técnica pode ser a utilização de implantes curtos, mas
estes possuem uma ancoragem em uma só cortical e falham com mais freqüência.
Para maxila, posicionar implantes paralelos à parede posterior do seio ou no
processo pterigáide

é uma saida para rebordos severamente atro fiados.

Implantes

tangenciando a curvatura palatal dos pré-molares e molares também têm sido utilizados.
Enxertos ósseos do seio maxilar utilizando osso do ramo mandibular são outra saída
0 objetivo deste estudo foi de avaliar os efeitos cirúrgicos e protéticos em arcos
com severa reabsorção.
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REVISÃO DA LITERATURA
Branemark et al. (1997) fez um relato pela primeira vez na literatura de inclinação de
implantes no sentido póstero-anterior na maxila. Foi sugerido esta inclinação para fugir da
necessidade de enxerto ósseo para preenchimento dos seios maxilares.
Segundo Wortington (1998), deve-se ter bem senso para escolher o melhor tratamento
levando-se em conta as condições individuais.
Krekmanov (2000), descreveu uma técnica alternativa para a instalação de implantes
na região posterior de maxilas e rnandibulas. O método descrito consiste na inclinação dos
implantes longos nas Areas de carga mastigatória aka, fornece maiores opções na reabilitação
de pacientes com severa reabsorção dos arcos, além de ser uma técnica mais simples.
Krekmanov et aL (2000) investigaram uma técnica cirúrgica modificada para a
instalação de implantes na região posterior de mandibu1a e maxila. A técnica visa reduzir o
comprimento de cantilevers, sem que haja a transposição do nervo mandibular, e evitar
enxertos ósseos no seio maxilar. Concluiram que a inclinação dos implantes representa uma
técnica alternativa ou complementar as outras mencionadas na literatura por promover melhor
a prótese, permitindo a utilização de implantes de maior comprimento com ancoragem em
osso de melhor qualidade, e por evitar o uso de técnicas avançadas em alguns casos. Os
indices de sucesso foram semelhantes aos obtidos com implantes instalados com a técnica
convencional.
Krekmanov et al. (2000) relataram que para casos de atresia maxilar a avaliação da
anatomia da parede anterior dos seios maxilares pode definir a instalação de implantes
inclinados, paralelos e tangentes aos seios maxilares. A angulação distal das fixações
posteriores, geralmente entre 30 e 35 graus, aumentaria em aproximadamente 9,3 mm
distalmente ao posicionamento das fixações das extremidades. Esta técnica ofereceria a

possibilidade de instalação de implantes longos, com emergência próxima à região dos
segundos pré-molares ou primeiros molares, evitando ou minimizando o amtilever.
Krektnanov e Rangert (2000) relataram a ancoragem na cortical lingual e linha milohioidea fugindo do nervo mandibular.
Ivanoff et al. (2000) defendiam que a estabilidade da ancoragem bicortical é superior
a implantes suportados por uma so cortical, após uni estudo longitudinal de 15 anos de
acompanhamento, observaram que não houve diferença estatística com relação ao índice de
sucesso de implante com ancoragem mono ou bicortical
Bezerra, Lenharo, Vasconcelos e Krekmanov (2002) deram este nome a técnica de
implantes inclinados no sentido póstero -anterior, devido ao posicionamento dos implantes
distais que são instalados paralelamente a parede anterior do seio maxilar bilateralmente_ A
inclinação dos implantes de distal para mesial é um artificio da técnica cirúrgica que permite
que sejam instalados fixações com maior comprimento, entre 15, 18 e 20 milímetros, em
regiões nas quais os implantes não teriam comprimento superior a 7-10 mm caso fossem
colocados na posição convencional. Tal inclinação e o conseqüente aumento do comprimento
dos implantes possibilitam sua ancoragem no pilar canino, em região anterior maxilar (zona
I), onde a qualidade e quantidade ósseas são superiores as da região posterior (zona II).
Bezerra, Vasconcelos e Azoubel (2002) sugeriram a utilização da guia radiogrifica
para determinar a inclinação dos implantes distais de forma que ficassem paralelos A parede
anterior do seio maxilar, bilateralmente. Suas vantagens em relação As técnicas de enxertia

óssea ou As fixações zigomAticas são menor rnorbidade, utilização do rebordo residual,
utilização de Areas com tecido ósseo de maior densidade, menor tempo de tratamento, menor
custo e ausência de Areas doadoras. Segundo os autores, devido A angulação não-axial dos
implantes, o segundo estágio cirúrgico nas técnicas de implantes inclinados deveria ser
planejado e executados segundo o protocolo de carga imediata. Além disso, estes implantes
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deveriam ser unidos As demais fixações de forma rígida, com infra-estrutura metálica, num
prazo máximo de cinco dias, e manter a estabilidade secundária.
Em 2002, De Leo et al. relataram dois casos clínicos de implantes inclinados em
mandíbula em próteses do tipo protocolo Branemark com aplicação de carga imediata. Foram
instalados quatro implantes em cada um dos dois pacientes, sendo que as duas fixações
posteriores em cada caso foram inclinadas para distal em uma angulação próxima a 35 graus.
No acompanhamento clinico-radiográfico de seis meses, um implante inclinado apresentou
maior perda óssea periimplantar na distal, sem comprometer o tratamento. Os autores
preconizaram o uso desta técnica quando os forames mentoais se encontram baixos em
relação à crista alveolar e quando o rebordo tiver um formato mais aberto. Além disto, devese ter atenção quando se inclina o implante, pois há uma tendência em incliná-lo
demasiadamente para distal e também para vestibular, o que pode dificultar o acesso dos
componentes e das chaves protéticas.
Fortin et al (2002) desenvolveram um protocolo cirúrgico-protético que otimizava o
suporte do lábio, melhorava a fonética e fornecia substancial ancoragem do implante sem a
necessidade de enxerto ósseo. Essa ancoragem foi atingida através da inclinação dos
implantes distais para mesial.
Aparicio et at (2002) compararam clinicamente, 96 implantes instalados com
algum grau de inclinação (maior que 15°) e 199 implantes axiais instalados em maxilas
severamente reabsorvidas. Não observaram diferenças entre os implantes inclinados e axiais
no que se refere A obtenção e manutenção da osseointegração, estabilidade do nível ósseo e
complicações com os componentes protéticos. Concluíram que as maxilas severamente
reabsorvidas podem ser tratadas com a técnica de inclinar implantes, a qual claramente evita o
procedimento de enxerto ósseo, além de ser similar ao protocolo convencional e de mesma
prey is ib ilidade.
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Lanza (2003) avaliou, por meio do método de elementos finitos, a incidência de carga
em implantes inclinados (angulados em 35 0) instalados bilateralmente, paralelos e parede
anterior do seio maxilar e conectados por uma barra rigida a dois implantes anteriores.
Maló, Rangert e Nobre (2003) avaliaram, através de um estudo clinico retrospectivo,
protocolos para carga imediata sobre quatro implantes (Al1-on-4, Nobel Biocare AB)
suportando próteses fixas em maxilas completamente edêntulas. Foram incluídos neste estudo
128 implantes distribuídos em 32 pacientes utilizando próteses totalmente acrilicas após o ato
cirúrgico, e próteses definitivas após seis meses. Um guia cirúrgico especialmente desenhado
foi utilizado para facilitar o posicionamento e a inclinação dos implantes posteriores para
alcançar uma melhor ancoragem óssea e aumentar a distância interimplantar para um melhor
suporte protético. Exames de acompanhamento foram feitos aos seis e aos 12 meses e
avaliações radiogáficas dos níveis ósseos marginais foram realizadas após um ano em
função. Três implantes carregados imediatamente foram perdidos em três pacientes, gerando
um índice de 97,6% de sobrevida cumulativa em 1 ano. A perda óssea marginal foi em média
0,9 mm da junção pilar/implante após um ano. Os autores concluíram que o uso de quatro
implantes sob carga imediata para suportar uma prótese total fixa maxilar demonstrou um alto
índice de sobrevida após urn ano de carga e que a inclinação dos implantes posteriores foi
compativel com o alto índice de sobrevida. A utilização de próteses provisórias totalmente
acrílicas poderia ser uma opção viável para a reabilitação de maxilas totalmente edêntulas
com carga imediata, ao menos quando um cantilever curto fosse utilizado.
Vasconcelos et al. (2003) relataram a utilização de implantes inclinados no sentido
póstero-anterior da maxila em uni caso clinico com aplicação de carga imediata. Foram
inseridos seis implantes (Nobel Biocare), sendo os dois distais inclinados. A instalação dos
implantes tangentes As paredes anteriores dos seios maxilares possibilitou que estes implantes
tivessem os maiores comprimentos dentre todos — 4 x 18 mm. A ancoragem em pilar canino
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(Zona 1) foi outro importante fator. A análise por freqüência de ressonância revelou que estes
implantes apresentaram os maiores indices de estabilidade primária No acompanhamento
clinico-radiográfico de 12 meses, os tecidos periimplantares apresentaram-se normais. Os
autores concluíram que a inclinação dos implantes possibilitou fi xações de maior
comprimento, ancoragem em osso denso, estabilidade inicial maior e bicortical, além de
solução restauradora mais rápida devido à não-necessidade de enxerto.
Calandriello e Tomatis (2005) realizaram um estudo prospectivo de um ano para
avaliar um conceito de tratamento simplificado para a reabilitação de maxilas atróficas usando
implantes inclinados e carga imediata/precoce. Foram selecionadas 18 pacientes que
receberam um total de 60 implantes suportando 19 próteses fixas parciais ou totais com carga
imediata/precoce. No acompanhamento de um ano após a instalação das próteses, foram
realizadas medidas de estabilidade e avaliação radiogralica. Houve fracasso de um implante
axial e um implante inclinado em um paciente, resultando em uma taxa de sobrevida
acumulada de 96,7%. Não houve nenhuma falha de próteses provisórias. A média de
reabsorção de osso marginal foi baixa (0,82 mm para os implantes axiais e 0,34 mm para os
implantes inclinados).
Ferreira et al. (2005) utilizaram a técnica de carga imediata em dois casos com maxilas
atróficas e implantes distais inclinados tangentes à parede anterior dos seios maxilares,
bilateralmente. O primeiro paciente recebeu seis fixações e o segundo, quatro implantes.
Ambos receberam uma prótese fixa aparafusada e estrutura rígida. Os implantes tiveram
travamento acima de 45 Ncm e todos foram submetidos à aferição por análise de freqüência
de ressonância no dia das instalações e após doze meses. No acompanhamento clinico e
radiográfico de um ano, os implantes estavam estiveis e osseointegrados. A instalação de
implantes inclinados no sentido póstero-anterior permitiu ancoragem bicortical em osso mais
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36 denso e com maior comprimento, favorecendo a estabilidade primária e a aplicação do
protocolo de carga imediata funcional.
Maio, Rangert, Nobre (2005) avaliaram, em um estudo retrospectivo, um protocolo
para aplicação de carga imediata em prótese fixa totalmente acrílica suportada por quatro
implantes (Sistema All-on-Four). Nos critérios de inclusão, os pacientes deveriam ser
edentados maxilares totais, permitir implantes distais inclinados e comprimento mínimo dos
implantes de 10 mm. Trinta e dois pacientes participaram do estudo, com um total de 128
implantes (Branemark System® TiLinitTm Mk HI e Mk IV, Nobel Biocare AB). Os dois
implantes posteriores foram inclinados para distal, paralelos à parede anterior dos seios
maxilares, bilateralmente. Os pacientes foram avaliados aos seis e doze meses. Dois implantes
distais inclinados foram perdidos nos primeiros seis meses de controle (taxa de sucesso de
98,4%); outro implante distal foi perdido aos nove meses (taxa de sucesso de 99,2% de 6 a 12
meses), sendo que dois destes pacientes tinham bru,xismo. O índice médio de sucesso de todos
os implantes (retos e inclinados) foi de 97,6% após um ano. A média de perda óssea dos
implantes inclinados foi de 0,9 mm, A inclinação dos implantes permitiu melhor distribuição
fintero-posterior e instalação em osso denso.
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DISCUSSÃO
A vantagem do suporte ganho movimentado, a cabeça do implante para posterior é
bem conhecido. Inclinando posteriormente o implante distal em cada lado da mandíbula e da
maxila pode reduzir o comprimento dos cantilevers e como conseqüência melhorar a
distribuição de carga.
Para incrementar a estabilidade inicial dos implantes, principalmente na maxila, onde
a quantidade óssea é limitada pelos acidentes anatômicos e a qualidade óssea e bastante
variável, foi desenvolvida uma técnica cirúrgica modificada que consiste na inclinação dos
implantes distais mo sentido póstero-anterior.
Em relação à anatomia mandibular, ela possui um corpo oval onde o forame
mentoniano é localizado em cada lado na curvatura horizontal do arco, difere na mandíbula
retangular, onde o forame esta localizado sobre a linha frontal da Area incisiva. Colocar
implantes entre o forame mentoniano nas mandibulas em forma oval especialmente quando o
forame mentoniano está localizado posteriormente, permite um posicionamento favorável sem
necessidade de uma extensão longa para posterior e a força mastigatória poderia ser
distribuída entre os implantes. Entretanto, em pacientes com mandíbulas retangulares, os
implantes são posicionados em uma configuração linear que os forgo, mais ou menos. Nestas
situações a força da carga sobre os cantilevers na região dos molares provocará alto stress no
osso e componentes dos implantes. Esta situação pode ficar mais critica em pacientes com
dentes naturais na maxila.
Outra limitação para se colocar implantes posteriores na mandíbula é alga do
mentoniano. A alça está usualmente situada de dois a nove mm anteriores ao forame
mentoniano. Por isso, um implante distal pode precisar ficar anterior ao brame e a alça para
evitar dano ao nervo. Transposição do nervo mandibular é uma possibilidade para se colocar
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implantes longos na região dos molares. Entretanto, problemas com parestesia do nervo são
relatados.
Outra técnica é a colocação de implantes curtos. Entretanto, estes implantes são
ancorados somente na cortical superior. Implantes curtos falham mais freqüentemente que os
longos. Posicionar implantes lingualmente ao canal mandibular também pode ser realizado.
IA na maxila, um importante aspecto na reabilitação é o fato que em muitos casos não
ha suficiente volume da crista alveolar na região anterior e na região posterior severa
reabsorção está presente. Quando se pode colocar implante na região anterior, sem uma
correta distribuição é preciso a realização de um cantilever bilateral acima de 20 mm ou mais
para melhorar a capacidade mastigatória.
Na literatura há muitas recomendações sobre o comprimento de cantilevers.
Cantilevers longos causam perda de osso marginal em volta dos implantes e falhas mecânicas
dos componentes. Próteses com cantilevers de 15mm ou menos sobrevivem melhor que
próteses com cantilevers mais longos. Enxertos ósseos da crista iliaca ou do ramo mandibular
têm sido reportados bem com problemas pós-operatórios com enxertos ou aumento de
morbidade nestes casos.
Além da melhora da base protética a inclinação pode também permitir uma melhora na
ancoragem cortical e estabilidade primária tanto quanto o uso de implantes mais longos.
Testes laboratoriais sobre modelos de cálculos teóricos têm indicado que implantes
inclinados podem aumentar o stress no osso. Estes estudos foram realizados em implantes
únicos.
Informações radiogaficas são essências para identificar o forame mentoniano, avaliar
a qualidade e quantidade óssea, a presença e o tamanho de patologias ósseas e a extensão
mesial do canal mandibular. A literatura relata algumas complicações depois de cirurgias na
16

região mentoniana. Algumas complicações nesta area resultam numa longa perda, se não
permanente, de defeitos neurológicos. Até fraturas mandibulares ocorrem em mandíbulas
severamente reabsorvidas na colocação de implantes.
Tomografias computadorizadas são extremamente importantes para um detalhamento
da região a ser operada, dando muitas informações como volume ósseo

e estruturas

anatômicas envolvidas no local da cirurgia.

Implantes que suportaram uma estrutura pré-fabricada que não permitem variações de
angulação grandes entre si justificam o interesse na anatomia mandibular na região
mentoniana. Desta perspectiva, muita atenção deve ser dada na area mesial ao forame
mentoniano, geralmente na localização da maioria dos implantes distais.
A inclinação dos implantes tem um significante papel na biomecânica. O ângulo dos
implantes colocados não contribui para o inicio da desintegração ou reabsorção óssea a não
ser que exista inflamação.
Pode ser recomendado que ha uma razão biomecktica para a colocação de implantes
na região mandibular posterior com uma inclinação mesiolingual similar aos dentes naturais.
0 tratamento de pacientes com severa reabsorção maxilar esta aumentando e a falha
comparada com outros tipos de ossos tem sido maior. Quando não se tem osso pode ser
realizados vários tipos de enxerto, as taxas de sucessos são boas, mas variam mais que nos
casos convencionais, pacientes que fumam tem estas taxas diminuídas.

Outro caminho de compensar estas maxilas severamente reabsorvidas é a modificação
do método convencional de se instalar implantes, como, por exemplo, alterando a técnica de
perfuração ou colocando implantes na tuberosidade maxilar ou zigomaticas. Os resultados
destas técnicas são de curto prazo e o acompanhamento excedendo cinco anos são raros.

17

A seleção do alinhamento apropriado dos implantes e posição é vital para o sucesso
em longo prazo. Carga excessiva é geralmente associada a complicações como, por exemplo,
micro fraturas ósseas, o que resulta na perda dos implantes e eventuais falhas.
0 sucesso da reabilitação com implantes segue um sistema de implante contiavel,
pacientes em condições de receber este tipo de tratamento, e uma técnica clinica inteligente. 0
conceito de osseointegração é bem conhecido e um implante colocado apropriadamente tell;
um prognostico longo. 0 correto diagnostico e uma técnica operatória adequada pode prevenir
uma incorreta posição dos implantes, mas a anatomia algumas vezes pode limitar a escolha da
posição e da angulação dos implantes.
A seleção de um alinhamento correto e da posição dos implantes são vitais ao sucesso
em longo prazo. Forças oclusais durante a mastigação são transmitidas ao implante e ao osso
de suporte através da estrutura protética, a carga excessiva pode causar perda da
osseointegração, com infecção microbiana.
Estudos têm documentado que carga oclusal excessiva é gerada quando o implante é
inclinado. Também tem sido mostrado que estresse é mais freqüente na area corona] do
implante. Estes, combinados com forças de carga excessivas, podem provocar perda do osso
cortical, formando bolsas que podem por infecção bacteriana provocar periimplantites.
Forças complexas estão presentes na boca, no somente verticais ou horizontais, mas
também forças combinadas ou obliquas. 0 quanto mais a força for direcionada ao longo do
implante axialmente, menor o torque produzido.
0 estresse de compreensão é geralmente maior quando o implante é inclinado. Esta
tendência se torna mais pronunciada quando uma direção de carga de 45 0 e uma carga
excêntrica são aplicadas. Com os implante inclinados, com uma direção de carga de 45 0 , o
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estresse de compreensão é observado no osso cortical adjacente a direção de inclinação,
enquanto o estresse de tensão é observado do lado oposto.
Em alguns casos, a colocação de implantes verticais podem não ser possível; por
exemplo, quando uma forma de se inclinar é necessária para se colocar o implante totalmente
dentro do osso. Algumas vezes, com o intuito de melhorar o alinhamento, o implante é
inclinado numa posição para se adequar ao dente adjacente. Em tais casos, é possível que
grande estresse possa ser induzido no lado da inclinação, o que pode causar reabsorção &sea.
Na verdade, tem sido relatado que a reabsorção óssea ocorre no osso cortical de um implante
excessivamente inclinado durante cargas oclusais, o que podem resultar em falhas dos
implantes.
Um abutment inclinado pode ser usado clinicamente. Ele pode ser efetivo para facilitar
a prótese, mas não necessariamente podem melhorar a dispersão do estresse, considerando o
estresse criado no osso ao redor do implante.
Não 6, entretanto, uma contra-indicação absoluta de se colocar implantes numa
posição não ideal em casos unitários. É necessário considerar as forças resultantes e seus
efeitos sobre os implantes.
Para a instalação dos implantes por meio desta técnica, é necessário o descolamento
total do retalho mucoperiostal para visualização de toda a parte vestibular da maxila. Esse tipo
de retalho se faz necessário para visualização da anatomia o seio maxilar através de
depressões na face vestibular e pela transparência que é característica do seio maxilar.
Partindo dessas análises clinicas e da análise da radiografia panorâmica, realiza-se a
perfuração do implante distal, essa perfuração deverá tangenciar a parede anterior do seio
maxilar, dessa forma o implante estará sendo instalado com uma inclinação de distal para
mesial.
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Após a instalação do implante distal,. deverá ser realizada a perfuração dos implantes
mesiais do mesmo lado. Quanto à inclinação desses implantes, ela deve ser reduzida à medida
que o implante é instalado na região anterior.
Esta ordem na instalação dos implantes é sugerida para evitar que haja contato entre os
implantes ou mesmo que um implante instalado na região anterior impeça a instalação de um
implante de maior comprimento na regido posterior.
Anatomicamente ao desejável, os implantes distais, responsáveis pela absorcão e
dissipação de forcas oclusais de maior magnitude, acabam por ser os de menor comprimento
devido por exemplo, à anatomia sinusal.
A instalação de implantes inclinados no sentido póstero-anterior, tangenciando a
parede anterior do seio maxilar tem como vantagens; ancoragem de implantes em osso de
melhor qualidade, utilização de implantes de maio comprimento, aumento da estabilidade
primaria, redução do cantilever e evitar enxertos ósseos no seio maxilar.
Para a ampliação da superficie de ancoragem, indica-se a inclinação para a distal dos
implantes das extremidades, principalmente quando os forames mentonianos não estão sobre
o rebordo e quando a mandíbula tern formato muito quadrado.
A inclinação para a distal dos implantes das extremidades conferem um aumento da
superfície da ancoragem e diminuição das extensões distais das próteses. E importante
lembrar que ha uma tendência a inclinar, indevidamente, o implante para a vestibular quando
tenta -se incliná-lo para distal. Esta tendência deve-se levada em consideração no momento da
perfuração do leito ósseo, evitando-se a emergência de parafusos na face vestibular dos
dentes. Acredita-se que esta inclinação não deva exceder a 30 graus dos demais implantes, já
que uma inclinação excessiva dificulta o posicionamento das chaves de pilares para a
confecção da prótese.
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Tal inclinação e o conseqüente aumento do comprimento dos implantes
possibilitam sua ancoragem no pilar canino, em região anterior maxilar (zona 1), onde a
qualidade e quantidade ósseas são superiores as da região posterior (zona II).
Biomecanicamente, esta técnica deve ser realizada associando implantes
inclinados a dois ou quatro implantes anteriores e a prótese deve possuir estruturas rígida,
para a proteção da interface osseointegrada pela esplintagem de todos os planos no polígono
de Roy.
Do ponto de vista protético o acesso dos implantes inclinados dificultou um pouco
para o dentista. Com respeito à manutenção, os pacientes relataram dificuldades para
higienizar os implantes posteriores sendo eles inclinados ou não.
Estruturas anatômicas como os seios maxilares, cavidade nasal e canal
nasopalatino constituem restrições para a cirurgia criando dificuldades para instalação de um
número adequado de implantes com comprimento suficiente e posicionamento ideal para
suportar reabilitações protéticas satisfatória do ponto de vista estético e funcional.
A maxila êdentula atrófica usualmente apresenta preservação de rebordo
alveolar em regido da pré-maxila entre os pilares caninos, limitados distalmente pela parede
anterior do seio maxilar de ambos os lados. Esta disposição anatômica limita a instalação
posterior de implantes osseointegraveis ficando a fixação distal posicionada no limite entre o
primeiro e segundo pré-molar superior.
Esta técnica esta voltada para próteses funcionais e indicada para atrofias
maxilares moderadas, onde as principais vantagens quando comparadas as técnicas de
enxertia óssea ou fixações zigomaticas são; menor morbidade cirúrgica, otimização de
rebordo alveolar residual, instalações de implantes em região de tecido ósseo de maior
densidade, menor custo e ausência de necessidade de areas doadoras.
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A técnica é relativamente ficil de ser executada em qualquer paciente e poder ser
realizada por um cirurgião que não está familiarizado com a transposição do nervo
mandibular ou enxertos de seio maxilar.

CONCLUSÃO
O método oferecido fornece algumas vantagens como; a possibilidade maior de
extensão de tratamento para pacientes com severa reabsorção posterior, possibilita a utilização
de implantes mais longos e a técnica 6 simples.
Na mandíbula esta técnica se torna interessante em locais com severa reabsorção
evitando-se assim uma conduta mais arriscada como a transposição do nervo ou até mesmo a
utilização de implantes curtos
Após a perda dos dentes na região posterior maxilar, fica comprometido
instalação de implantes, pela pouca altura, pela presença do seio maxilar e pela densidade
óssea inferior a região anterior Em virtude disto à colocação de implantes nesta area requer
cirurgia prévias como enxerto do seio maxilar eiou aumento do rebordo com enxertos
monocorticais. Estas técnicas são bastantes seguras, mas aumentam o tempo de tratamento e
demandam maior morbidade operatória e tratamento especifico.
Os resultados clínicos deste estudo indicam que implantes inclinados pó si só não
induzem a desvantagens biológicas. Do contrário, parece ocorrer tanto vantagens biológicas
como clinicas, e um implante inclinado como membro de uma con figuração protética pode ser
bem justificado do ponto de vista bioniecânico.
A implicação clinica desta técnica 6 que mais pacientes podem ser tratados com
sucesso com implantes sem mais técnicas complexas, corm a transposição do nervo
mandibular e o enxerto ósseo na maxila. O tratamento de alguns pacientes com implantes não
é possível com a colocação convencional sem a realização de enxertos ou outros
procedimentos extras. Inclinar implantes não parece ser mais complicado que a colocação
convencional.
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Medidas biomecinicas mostram que implantes inclinados não tem um efeito negativo
sobre a distribuição de carga quando ele faz parte de um suporte protético.
Baseado nas limitações e resultados de alguns estudos 6 impossível chegar a uma
conclusão de fi nitiva sobre o limite que os implantes possam ser inclinados sem causar danos
ao osso. Entretanto, devido o estresse ao redor do osso ser grandemente influenciado pela
posição da carga, direção da carga e inclinação do implante, muito cuidado deve ser dado para
que a carga seja aplicado verticalmente, ou pelo menos próximo ao longo axial do implante
nos casos unitários.
A variedade de técnicas disponíveis para o implantodontista deve ser avaliada sob o
prisma da imposição de limites definidos peia capacitação do profissional da equipe
operatória e, sobretudo guiada pelo bom senso e respeito ao paciente para que, de maneira, a
terapia reabilitadora não gere riscos, custos ou tempo global de tratamento desnecessários.
O tratamento da maxila edêntula 6, ainda hoje, um grande desafio a ser ultrapassado

pelos limites da ciências e a opção terapêutica por técnicas cirúrgicas complexas ou
procedimentos conversadores como técnica de implantes inclinados devem ser avaliadas
cautelosamente para o tratamento de cada caso isoladamente.
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