MARCELO LOUREIRO ORLANDO

CONSIDERAÇÕES OCLUSAIS NA TERAPIA COM IMPLANTES
OSSEOINTEGRADOS

Trabalho de conclusão apresentado
ao Curso de Especialização em
Implantodontia da Universidade
Federal de Santa Catarina como
parte dos requisitos para obtenção
do titulo de Especialista em
Implantodontia.
Ex. I U FSC B SCCSOCCSO

Ex. 1 BSCCSO

oo
r-

Orientador: Prof. Dr.
Carlos Cardoso

Florianópolis
2007

Antônio

CONSIDERAÇÕES OCLUSAIS NA TERAPIA COM IMPLANTES
OSSEOINTEGRADOS

MARCELO LOUREIRO ORLANDO.

Monografia apresentada ao curso de
Especialização em Implantodontia
Da Universidade Federal de Santa
Catarina

Florianópolis, Dezembro de 2007.

MARCELO LOUREIRO ORLANDO

CONSIDERAÇÕES OCLUSAIS NA TERAPIA COM IMPLANTES
OSSEOINTEGRADOS

Este trabalho de conclusão foi julgado adequado para obtenção do titulo de Especialista em
Implantodontia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Implantodontia da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Florianópolis, Dezembro de 2007.

BANCA EXAMINADORA
Prof. Dr. Antônio Carlos Cardoso

Prof. Dr. Diego Klee Vasconcellos

Prof. Dra. Elisa Oderich

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO

5

2

REVISÃO DA LITERATURA

7

2.1
2.2
2.3
2.4

OCLUSÃO BALANCEADA BILATERAL
ESCOLA DE PROTEÇÃO MÚTUA
OCLUSÃO BALANCEADA UNILATERAL (FUNÇÃO EM GRUPO)
OCLUSÃO EM PRÓTESES SOBREIMPLANTES

7
8
9
ID

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

Aplicação de Forças no Sistema
Conseqüências de Forças não Axiais
Esquema Oclusal
Parafunção
Propriocepção e Implantes
Material Restaurador
Planejamento Reverso
Oclusão Protetora do Implante

12
13
13
14
15
16
17
18

3

DISCUSSÃO

19

4

CONCLUSÃO

5

REFERÊNCIAS

/6

ORLANDO, Marcelo Loureiro. Considerações Oclusais na terapia com implantes
osseointegrados. 2007. 27f. Trabalho de conclusão (Especialização em Implantodontia) — Curso
de Especialização em Implantodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

Apesar da oclusão nas próteses sobreimplantes ser vista como uma analogia da oclusão sobre
dentes naturais, algumas alterações são preconizadas devido a diferença de comportamento entre
dentes naturais e implantes. Os dentes naturais possuem ligamento periodontal, que lhe
proporcionam uma característica biomecânica diferente dos implantes quando submetidos a
carga. Procurou-se na literatura um esquema oclusal para cada uma das situações clinicas, nas
quais se opõem implantes com implantes (totais ou parciais), implantes com dentes naturais, nas
mais diversas situações possíveis.

Palavra - chave: Oclusão. Implantes Dentais. Biomecânica. Sobrecarga.
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de Especialização em Implantodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

ABSTRACT

Although the occlusion over implant prothesis has been seen similar to the natural teeth
occlusion, some changes are indicated due to the behavior differences between implants and
natural teeth. The natural teeth have the pariodontal ligament, which assure a different
biomechanical behavior in implants when those are submitted to function. We have searched in
the literature and occlusal pattern to the different clinical situations, which are opposite to implant
to implant ( total or partial) occlusion and implant to natural teeth, in the most different
situations.

Key words : occlusion; dental implants; biomechanic; overload.
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1 INTRODUÇÃO

Dada a complexidade do assunto, uma definição mais abrangente foi elaborada por Mohl
(1989 apud MIRANDA, 2006) "Oclusão é o relacionamento estático e dinâmico entre todos
os componentes do sistema mastigatório na função normal, na disfunção e na parafunção,
incluindo as características morfológicas e funcionais das superfícies contactantes dos dentes
opostos, a articulação temporomandibular,

o sistema neuromuscular, deglutição e

mastigação. Faz parte do estudo da oclusão o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das
desordens funcionais do sistema mastigat6rio.
Segundo Miranda (2006), a máxima intercuspidação habitual (MIH) pode ser definida como

o relacionamento de máxima intercuspidação entre os dentes antagonistas, independente da
posição côndilos.
A relação centrica (RC) é definida como a relação maxilomandibular na qual a porção
ântero-superior dos côndilos se articula com a porção avascular mais delgada de seus
respectivos discos contra as paredes da eminência articular (GLOSSARY OF PROSTHETIS
TERMS, 2005).
Quando se realiza qualquer tratamento reabilitador, no qual já se têm estabelecida a
referência da condição dentária, todos os conceitos oclusais são aplicados na tentativa de
montar uma situação oclusal harmônica. Esses tradicionais conceitos foram transportados da

dentição natural para a confecção das próteses sobreimplantes, com a mesma finalidade.
De acordo com Taylor (2005), qualquer conceito gnatalógico pode ser aplicado em próteses
sobreimplantes se este incluir uma oclusal cêntrica reproduzível e permitir movimentos
mandibulares livres de interferência. Em reabilitação oral, um dos requisitos fundamentais
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do ponto de vista estomatognático, é a obtenção de estabilidade oclusal com axialidade das
forças e ausência de sintomatologia articular. Essas características, próprias de uma oclusão
orgânica, são indispensáveis começar a planejar em tratamento reabilitador integral. Não
existe uma oclusão para os dentes naturais, outra para implantes e uma terceira pela
combinação de ambas, embora passou existir diferenças na organização oclusal, ou na
confecção das próteses, o objetivo final é um só: oclusão orgânica. Este estudo teve objetivo
apresentar os esquemas oclusais empregadas nas diversas situações clinicas de reabilitação,
com implantes osseointegrados , bem como analisar a biomecânica envolvida nos implantes
e nas próteses sobreimplantes quando substituído a carga mediante uma revisão da literatura.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 OCLUSÃO BALANCEADA BILATERAL

De acordo com essa filosofia, Scoife, Holt ( 1969 apud HOBO, S. at al. 1997) os dentes
se tocam em máxima intercuspidação e em todos os movimentos excursivos, ou seja, no lado
de trabalho todos os dentes se tocam como na função em grupo e no lado de não trabalho há
toque de uma ou mais dentes. No movimento protusivo tocam simultaneamente os dentes
anteriores e posteriores. Para prótese total convencional é recomendado este tipo de esquema
oclusal , permitindo assim estabilidade da prótese durante os movimentos excursivos.
Segundo Granger (1954 apud HOBO, et al. 1997), nos movimentos de lateralidade este
tipo de oclusão gera forças oclusais laterais ou horizontais, desviando do padrão ideal da
força mastigatória no sentido axial. Estes contatos laterais são compartilhados por dentes e
ATM, diminuindo, assim, possíveis efeitos deletérios.
A oclusão balanceada bilateral foi baseada em teorias clássicas: a teoria dos três pontos
de Bonwill, a teoria da curva de Spee e a teoria esférica de Monson. Nos primórdios da
Odontologia moderna este conceito de oclusão era empregado tanto para próteses totais
quanto para próteses fixas. Na década de 1960, Stallard e Stuart (1960 apud HOBO, et al.
1997) verificaram que em prótese fixa a oclusão balanceada bilateral causava instabilidade
com o aparecimento de interferências e prematuridades causadas pelo desgaste do material
no decorrer do uso da prótese. Assim, estes autores preconizaram um outro tipo de oclusão,
que ficou conhecida como escola Gnatológica ou guia canina.
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2.2 ESCOLA DE PROTEÇÃO MÚTUA

Stuart (1960 apud HOBO, et al. 1997) estudou a oclusão de pacientes com mais de 60
anos que não apresentavam desgaste dos dentes posteriores e observou que estes dentes não
se tocavam durante os movimentos excursivos. Stallard (1960 apud HOBO, et al. 1997)
também observou que em máxima intercuspidação, os molares tinham um contato mais forte
que os dentes anteriores. A unido destes dois achados resultou no que é hoje é denominada
oclusão mutuamente protegida ou oclusão de proteção mútua.
Os contatos dos dentes de acordo com esta escola podem ser assim distribuídos:
a) em oclusão cêntrica: contatos bilaterais, simultâneos e estáveis. A articulação da ponta de
cúspide em fundo de fossa, resultando num direcionamento axial da força mastigatúria;
b) lado de trabalho: no movimento de lateralidade, o canino toca e desoclui todos os dentes
(guia canina);
c) lado de não trabalho (balanceio): ausência de contato entre os dentes;
d) movimento protrusivo: os dentes anteriores tocam e desocluem todos os dentes
posteriores.
Esta escola de oclusão também é conhecida como guia canina. 0 canino tem um papel
importante durante a mastigação, que é o de guiar os dentes para a máxima intercuspidação,
desenvolvendo uma mastigação mais verticalizada, protegendo, assim, os componentes
articulares (ATM).
0 canino tem este papel importante por vários motivos, segundo (MIRANDA, 2006) :
a) 6 o dente com maior comprimento de raiz e, conseqüentemente, maior área proprioceptiva
(ligamento periodontal);
b) possui excelente proporção coroa/raiz;
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c) possui ótima implantação de sua raiz numa avantajada estrutura de osso compacto (pilar
can i no);
d)

localização mais distante do c6ndilo (fulcro da ATM). Desta forma recebe menor

intensidade de força;
e)

o canino ao desocluir os dentes molares, promove maior relaxamento dos músculos

elevadores e com isso não há pressão ou estresse no componente articular (ATM);
f) se houver um implante no lugar do canino, a desoclusdo pode ser feita usando também o
lateral e eventualmente até o central. Este tipo de desoclusdo é chamada "desoclusdo em
grupo anterior". 0 lateral e central balanceariam a propriocepção ausente no canino;

2.3 OCLUSÃO BALANCEADA UNILATERAL (FUNÇÃO EM GRUPO)

Os fundamentos desta escola foram introduzidos por Schuyler (1929 apud HOBO, et
al. 1997)), mas só se tornou-se popular quando os doutores Pankey e Mann se associaram ao
doutor Schuyler e criaram

o que passou a ser conhecido como Escola Pankey-Mann-

Schuyler.
Após o falecimento do doutor Shuyler, os doutores Pankey e Mann construíram, na Flórida,
um instituto de ensino e pesquisa, que hoje é universalmente conhecido como instituto
Pankey-Mann de Miami.

Os princípios básicos desta escola podem ser resumidas da seguinte maneira:
a) em oclusão cêntrica: contatos bilaterais, simultâneos e estáveis em relação cêntrica,
porém permitindo urn deslize das pontas das cúspides sobre uma superfície plana nas
fossas, que passou a ser chamado de cêntrica longa ou deslize em cantrica. No começo,
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este deslize era de 2mm, com um plateau na concavidade palatina dos dentes anteriores

tambdm de 2mm, para que as pontas de cúspides posteriores e as incisais dos dentes
anteriores inferiores percorressem simultaneamente estes 2mm na mesma dimensão

vertical, até que os incisivos passassem a desocluir os dentes posteriores. Atualmente este
deslize em centrica foi reduzido a poucos décimos de milímetro (de 0,5mm a 0,75mm),
tornando desnecessária a confecção do "plateau" anterior, com apenas uma fossa maior
do que a ponta da cúspide antagonista. Após este pequeno deslize, os dentes anteriores se
tocam desocluindo os posteriores;

b) lado de trabalho: os dentes se tocam em grupo (de canino a primeiro molar) com

desoclusdo no lado de não trabalho;
c) lado de não trabalho: ausência de contato entre os dentes;
d) movimento protrusivo: os dentes anteriores se tocam desocluindo os dentes
posteriores;(KIM, et al. 2005).

2.4 OCLUSÃO EM PRÓTESES SOBREIMPLANTES

A dificuldade em se estabelecer um protocolo para a oclusão em prótese sobreimplantes
recai sobre dois aspectos:
a) a escassez de trabalhos literários bem controlados;
b) o estudo da oclusão, no que diz respeito à distribuição de forças, confunde-se com a
biomecânica dos implantes;

II

Embora os princípios básicos de oclusão tenham sido aplicados ao paciente,
independente do tipo de prótese a ser confeccionada, as próteses colocadas sobreimplantes
osseointegrados devem ser analisadas com cautela, pois existe uma diferença biomecânica entre
dente natural e implante que deve ser observada. Nos dentes naturais a mastigação produz uma
força de compressão que, devido ao ligamento periodontal, é transformada em tração, sendo
benéfica ao sistema, uma vez que esta tração ajuda na osteogênese. As forças de compressão são
deletérias ao periodonto. Nas próteses sobreimplantes são transmitidas ao osso alveolar,
continuando como força de compressão pela ausência do ligamento periodontal. 0 estudo da
biomecânica dos implantes está fundamentada em um principio básico, que é o controle dos
fatores traumatogenicos. Fatores traumatogênicos são estímulos capazes de gerar trauma, o qual
pode ser definido como todo estimulo com intensidade, freqüência, duração, ou ambas, capaz de
alterar os tecidos. Esses estímulos podem ser térmicos, mecânicos, químicos, elétricos,
radioativos ou psicológicos. No estudo da biomecânica somente o estimulo mecânico 6 levado
em consideração.
A biomecânica das prótese implanto-suportadas 6 um sistema complexo. A resposta
biomecânica As cargas aplicadas durante a parafunção é dependente de vários fatores, tais como:
propriedades mecânicas e morfológicas do osso, tipos de implantes, componentes, peça protética,
dentes e das propriedades dessas interfaces. Assim, o número, o tamanho e forma dos implantes;
a localização dos implantes em relação ao osso e outras estruturas de suporte; a qualidade do
osso; o esquema oclusal; a distribuição dos implantes ao longo da arcada; a escolha dos
componentes e o nível de retenção das próteses aos pilares e o desenho da prótese, são
fundamentais na análise da biomecânica dessas próteses implanto-suportadas e,
conseqüentemente, no prognóstico das mesmas. (JACKSON, B. J. 2003).
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2.4.1 APLICAÇÃO DE FORÇAS NO SISTEMA

Brunski (1988 apud MIRANDA, 2006) relatou que a dentição humana é capaz de exercer
grandes e variadas forças, dificultando, assim, uma padronização para um arranjo de forças
atuantes sobre um sistema. Os componentes axiais de forças variam de 200 N a 2440 N, e os
componentes laterais são da ordem de 30 N. Nas próteses implanto-suportadas, essas forças
variam de 42 N a 412 N.
No planejamento de uma prótese sobreimplante, deve ser analisada de forma distinta os
vetores de força que atuam no sistema, dividindo-as em forças axiais, que são fisiológicas e úteis
e outros componentes vetoriais de força. Infelizmente, a mensuração direta das cargas nos
componentes dos implantes e dos ossos é muito difícil de ser obtida. Assim sendo, as forças, in
vivo, devem ser estimadas e usadas para análises de tensões nos implantes e interfaces, em outras

formas de pesquisa, tais como: o método matemático dos elementos finitos ou por meio de
pesquisa estritamente laboratoriais, as chamadas pesquisas, in vitro.
A mastigação induz forças verticais na dentição; entretanto , há também forças transversais
criadas pelo movimento horizontal da mandíbula e pela inclinação das cúspides dos dentes. Essas
forças são transferidas através da prótese para o implante e, finalmente, para o osso. Durante a
transmissão dessa carga, uma dada força oclusal pode criar um padrão de tensão completamente
diferente devido à configuração geométrica da prótese analisada em questão.
Assim, devem ser considerados dois tipos de cargas sobre a ancoragem:
a) a força axial.
b) o momento de cisalhamento da força.
Esses dois tipos de cargas são completamente diferentes em sua natureza. A força axial é mais
favorável porque distribui as tensões mais uniformemente através do implante,
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enquanto as forças obliquas ou de cisalhamento exercem tensões no implante e no osso. (SABA,
S. 2001).

2.4.2 CONSEQÜÊNCIA DE FORÇAS NÃO AXIAIS

A principal razão para a orientação de não se permitir forças obliquas sobre o sistema está
relacionada a ausência de ligamento periodontal, a verificação de que essas forças geram áreas de
alta concentração de tensão em determinadas áreas de interface osso/implante ao invés de possuir
uma dissipação uniforme das forças através do sistema. (OLIVEIRA, W. et al. 2005).

2.4.3 ESQUEMA OCLUSAL

Weineberg et al. (2001a) avaliaram um grupo de 109 pacientes, usuários de protocolo
inferior contra prótese total convencional superior, com tempo de uso médio de 8 anos, de acordo
com os esquemas oclusais utilizados (oclusão balanceada bilateral, oclusão balanceada unilateral
ou sem esquema oclusal definido) e verificaram que 60% das próteses uma oclusão ótima e 8%
uma oclusão ruim. Os resultados mostraram que houve uma fraca correlação entre o esquema
oclusal adequado e os parâmetros de perda de suporte ósseo e satisfação do paciente. Entretanto,
esses dados devem ser analisados com muita cautela, pois não refletem uma amostragem
representativa e também pelo fato de ser um estudo retrospectivo, sem aleatorização da amostra.
Todo o esforço deve ser feito para minimizar as forças deletérias sobre o sistema, e, assim,
preparar a prótese para suportar uma possível fase de evento de parafunção.
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2.4.4 PARAFUNÇÃO

Os hábitos parafuncionais podem ter um efeito negativo na estabilidade dos componentes
dos implantes. 0 risco torna-se maior ainda se as forças não forem transmitidas no sentido do
longo eixo do implante.

No planejamento de uma prótese sobreimplante pacientes que apresentam bruxismo ou
perderam seus dentes por fraturas devem ser considerados de alto risco. Para um sucesso no
tratamento, a oclusão tem que estar mutuamente protegida, a observância de um desenho correto
da infra-estrutura, componentes protéticos de boa qualidade e bem adaptados, e lima proteção da
prótese por meio de uma placa oclusal. (WEINBERG et al. 2001b).
Os dentes naturais por meio do ligamento periodontal têm uma mobilidade fisiológica e
capacidade para absorver cargas. Ao contrário, os implantes são rígidos em seus sítios ósseos.
Pela ausência de ligamento periodontal as forças são transmitidas diretamente ao osso. As
próteses implanto-suportada têm que ter como características: ponta de cúspide em fundo de
fossa (direção axial), baixa inclinação das cúspides e tamanho reduzido do diâmetro oclusal para
evitar contatos dos dentes posteriores nos movimentos de lateralidade. Na regido posterior é
recomendado a utilização de dois implantes de plataforma regular para receber uma coroa
metalocerâmica ou um implante de plataforma larga ( de 5 a 6mm de diâmetro). Quando mais de
um implante é colocado na região posterior recomenda-se a ferulização da prótese para melhor
distribuir as forças mastigat6rias. Estudos mal delineados abordaram de maneira sistemática a
relação de causa e efeito entre bruxismo e falha dos implantes e fracassaram no estabelecimento
dessa relação. A falta de evidência de que o bruxismo leve ao fracasso dos implantes, alertaram
para a tomada de uma conduta conservadora, com adoção de manobras que possam minimizar ou
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eliminar a parafunção, utilização de maior número de implantes, com maior área de contato,
esquema oclusal protetor e utilização de placa oclusal de acrílico rígido. (STANFORD, C. M.
2005).

2.4.5 PROPRIOCEPÇÃO

E IMPLANTES

0 papel da propriocepção do ligamento periodontal está muito bem documentado na
literatura. t necessário que o planejamento protético seja feita de forma distinta para próteses
suportadas por dentes ou por implantes.
Haraldson e Carlsson (1977 apud MIRANDA 2006) comprovaram que as forças oclusais
geradas por urna prótese total fixa implanto-suportada são semelhantes às forças geradas na
dentição natural. Isto sugere que a força longitudinal do implante e a forte integração com o osso
influenciam os mecanismos de feedback neuromusculares que controlam a força oclusal.
Pacientes com reabilitações extensas, suportada por implantes, apresentam função normal
clinica, pois a ausência de propriocepção dos ligamentos é compensada (com déficit sensorial)
pelas terminações nervosas do perióteo, dos músculos da mastigação, da mucosa oral, das ATMs,
entre outras. Esses dados tam gerado uma discussão de conceitos na literatura, com a criação até
mesmo de um termo, chamado de "osseopercepção". (MIRANDA, 2006).

2.4.6 MATERIAL RESTAURADOR

Na literatura tem sido bastante descrito, que o choque sofrido pelas próteses fixas

implanto-suportadas durante a mastigação deve ser maior nas próteses com cobertura de
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porcelana que aquelas com cobertura de resina acrílica. Skalak (1985 apud MIRANDA, 2006)
levantou a hipótese de que uma camada menos dura, como a da resina acrílica em comparação
porcelana feldspdtica, poderia reduzir os picos de forças geradas durante a mastigação. Estudos
que utilizam a metadologiados elementos finitos também ralatam este tipo de conclusão.

Ciftic e

Canay (2000 apud MIRANDA, 2006) realizaram um estudo utilizando a

metodologia dos elementos finitos tridimensional para avaliar o efeito que os diferentes materiais
restauradores exercem na tensão sobre os implantes. Nesse estudo, foram testadas próteses com
cobertura de liga de ouro, porcelana, resina composta, cerômero e resina acrílica. Os resultados
indicaram que a tensão estava concentrada no osso cortical circunjacente à regido do implante e
que a liga de ouro e a porcelana apresentaram maiores valores de tensão que os outros materiais.
Entretanto, Bassit et al. (2002 apud MIRANDA, 2006) em estudo, in vivo, permitiu avaliar
a força transferida ao implante, verificaram que a resina acrílica e a porcelana não geraram forças
diferentes aos implantes. Os autores argumentaram que isso pode ter ocorrido por dois motivos:

1) A velocidade do contato oclusal e a massa mandibular não foram suficientes para introduzir
nenhum choque significativo. 2) Que a diferença do módulo de elasticidade entre os materiais 6
suplantada pela flexibilidade do implante e do osso. Os autores argumentaram que nos estudos de
modelos matemáticos e laboratoriais são omitidos dois grandes fatores, a resilência do osso e a

resilência do dente antagonista, que são primordiais para análise da flexibilidade do sistema de
implantes.
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2.4.7 DESENHO DO IMPLANTE

Os implantes podem ser desenhados para maximizar resistência, estabilidade interfacial e
transferência de carga com utilização de diferentes materiais, superfícies e desenhos de espiras.
Com objetiva do desenvolvimento de um implante "ótimo", que possa ser colocado de maneira
simples para osseintegrar no menor tempo possível. (STEINGENGA, J. T. et al. 2003).

2.4.8 PLANEJAMENTO REVERSO

0 sucesso clinico e a longevidade do implante como suporte de uma prótese depende de
vários fatores. No planejamento reverso primeiro planeja-se a prótese, a instalação cirúrgica dos
implantes também é muito importante. A oclusão tem papel preponderante neste planejamento.
Contato dos dentes posteriores nos movimentos de lateralidade podem ser fatores de risco na
perda do implante. A falta de uma oclusão mutuamente protegida pode sobrecarregar um ou mais
implantes e levar ao insucesso. Outros fatores de risco são: tabagismo, diabete, próteses como
cantilever extenso e desadaptação dos componentes protéticos.

2.4.9 OCLUSÃO PROTETORA DO IMPLANTE

Um esquema oclusal adequado 6 fundamental para o sucesso a longo prazo do
implante, em especial para paciente com parafunção. Uma oclusão deficiente pode
propiciar um aumento na magnitude das cargas oclusais e intensificar as tensões
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mecânicas no osso alveolar. Um trauma oclusal em um dente natural pode sofrer de
patologia oclusa!, como mobilidade, por exemplo. Quando o trauma é eliminado, o dente
retorna a sua condição de saúde e a mobilidade desaparece. 0 Trauma oclusal pode
acontecer em implantes, levando também a mobilidade. A diferença é que em dente
natural o trauma oclusal é eliminado, já em implante raramente retorna à sua condição
anterior rígida, o que leva à perda da osseointegração. (MIRANDA, 2006)
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3 DISCUSSÃO

0 controle das forças, pela correta aplicação dos princípios de oclusão, também é facilitado
pela ferulização das próteses sobreimplantes através de um conector rígido , pois auxilia na força
mastigat6ria entre todos os implantes. A redução do perímetro oclusal da prótese facilita o
direcionamento da força no sentido do longo eixo do implante, evitando em movimentos
excursivos e o aparecimento de forças horizontais. É comum a colocação de um implante de

diâmetro regular na regido de molares e a substituição do dente perdido por uma coroa
metalocerâmica. Se implante ficar localizado numa posição mais mesial ou distal, certamente a
coroa tell maior volume de material numa das proximais, que ficará sem suporte, atuando como
uma prótese como cantilever.

3.1

CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 AJUSTE DAS PRÓTESES SOBREIMPLANTES EM

CÊNTRICA

Para fazer um ajuste das próteses sobreimplantes é necessário observar o movimento
inicial em cêntrica, ou o implante receberá cargas maiores que os dentes adjacentes. A sobrecarga
oclusal relacionada a falhas no implante tem sido bastante discutida na literatura. Kim et al.
(2005) preconizaram dois tipos de ajuste, um com pressão suave e outro com pressão (mordida)
mais forte. Nesta situação os contatos mais fortes devem ficar nos dentes naturais, enquanto a
prótese sobreimplante fica com um contato bem suave.
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Depois pede-se para o paciente ocluir com mais força e, nesta situação, os contatos na coroa
sobreimplante devem ter a mesma intensidade que as coroas sobre dentes naturais. Quando todos
os dentes posteriores forem sobreimplantes, em um ou ambos os quadrantes, a mesma seqüência
de ajuste em cêntrica deve ser feita. Existem outras situações para fazer um ajuste. Quando
próteses sobreimplantes se opõem uma a outra em um quadrante, o ajuste inicial deve ser feito
deixando contatos mais leves nas próteses sobreimplantes e contatos mais fortes no lado oposto,
em dentes naturais. Na segunda fase do ajuste, com força de fechamento forte, os contatos devem
ser idênticos para dentes naturais e sobreimplantes. Nos movimentos excursivos, de lateralidades
e protrusdo, deve-se ter uma guia anterior que permita a desoclusão de todos os dentes
posteriores. Os contatos dos dentes posteriores em movimentos excursivos geram componentes
horizontais de forças, os quais são deletérias aos dentes e aos implantes e, portanto, devem ser
evitados. No fechamento em antrica, 6 importante que a carga oclusal tenha direcionamento
axia, no sentido do longo do eixo do implante. Para próteses sobreimplante na região posterior
deve-se usar implantes de plataforma larga ou dois implantes de plataforma regular para sustentar
uma coroa. A plataforma larga diminui o estresse mecânico sobre a crista óssea e implante, pois
quanto maior for a plataforma do implante, maior pode ser a mesa oclusal da prótese.

A posição

do implante no espaço protético é considerado muito importante. Se o implante ficar localizado
numa posição mais mesial ou distal, certamente a coroa terá um volume de material maior numa
das extremidades, que ficará sem suporte, lembrando uma prótese cantilever. Biomecanicamente
isto certamente será desfavorável. Uma vez que, quanto maior a área de superfície do implante
envolvida por osso proporciona um prognóstico melhor, implantes longos e plataformas largas
são os mais indicados em qualquer situação.

21

3.2 CONCEITO DE OCLUSÃO PARA PRÓTESES SOBREIMPLANTE

HOBO et al. (1991) resumiram o conceito de oclusão para próteses sobreimplantes da seguinte
maneira:

EM PRÓTESES EXTENSAS SOBREIMPLANTES

A oclusão mutuamente protegida com desoclusdo dos dentes posteriores em movimento
excursivos é a melhor opção.

NAS PRÓTESES TOTAIS TIPO SOBREDENTADURA SOBRE DOIS IMPLANTES

Nas próteses totais, tipo sobredentadura sobre dois implantes, deve-se usar a
oclusão balanceada bilateral. Entretanto, como os dentes anteriores estão retidos pelos
attachments nos implantes e os posteriores apoiados na mucosa, o conceito de desoclusão
posterior pode ser usado.

QUANDO 0 CANINO É SUBSTITUÍDO POR UMA PRÓTESE SOBREIMPLANTE

Quando o canino é substituído por uma prótese sobreimplante, a desoclusdo pode ser feita pelo
canino e lateral, sendo o lateral um dente natural.
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REABILITAÇÃO FIXA OU REMOVÍVEL COM ANTAGONISTA EM DENTES
NATURAIS

Recomenda-se a oclusão de proteção mútua , com desoclusdo dos dentes posteriores nos
movimentos excursivos. Em máxima intercuspidação os contatos nos dentes posteriores devem
ser mais fortes que nos anteriores, protegendo-os das cargas mastigatórias.

REABILTAÇÃO FIXA OU REMOVÍVEL EM DENTES NATURAIS CONTRA UMA
PRÓTESE FIXA OU REMOVÍVEL SOBREIMPLANTES

Recomenda-se também a oclusão de proteção mútua, porque assim, elimina-se qualquer
possibilidade de contato posterior em movimentos de lateralidade.
Em casos de próteses removíveis é importante que a sela acrílica esteja me adaptada para
uma boa estabilidade e retenção. Nos movimentos excursivos a resilência da fibromucosa evita
sobrecargas nos implantes.
No caso de usar uma oclusão balanceada bilateral é muito difícil diferenciar os contatos
fisiológicos daqueles que se comportam como interferências. Portanto, a oclusão mutuamente
protegida é a mais fisiológica para o sistema mastigat6rio, tanto para prótese sobredentes naturais
quanto para próteses sobreimplantes. A existência da guia canina anterior evita desgaste dos
dentes posteriores e auxilia na manutenção dos músculos elevadores em repouso, não
sobrecarregando o sistema.
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REABILITAÇÃO FIXA OU REMOVÍVEL SOBREIMPLANTES COM PRÓTESE
TOTAL CONVENCIONAL COMO ANTAGONISTA

Para esta situação é recomendada a oclusão bilateral balanceada. A oclusão bilateral
balanceada proporciona um maior conforto para este caso. Embora, durante a mastigação o bolo
alimentar separa as superfícies oclusais e a oclusão em balanceio é anulada. Contudo, com
alimentos mais pastosos e macios, os dentes acabam se tocando e, principalmente, durante
hábitos parafuncionais, a oclusão balanceada bilateral proporciona estabilidade das próteses
totais.
Dentes unitários sobreimplantes na região posterior devem ser deixados sem contato
oclusal. Quando os dentes naturais adjacentes entram em contato na função mastigatória, sofrem
uma pequena intrusão fazendo com que a prótese sobreimplante também entre em contato. E
recomendado colocar dois implantes na regido molar para suportar a coroa protética. Na regido
anterior a prótese unitária sobreimplante participa do guia anterior, desocluindo os dentes
posteriores no movimento protrusivo.
Jimenez Lopez (2005) estabeleceu alguns critérios sobre oclusão em próteses com carga
imediata.
No caso de dente unitário na regido anterior e pré-molares, deve ser colocado um dente
provisório com função puramente estética, sem contato com o antagonista. Quando o dente de
porcelana definitivo for colocado, o contato será feito em máxima intercuspidação, evitando
contato nos movimentos de lateralidade. No caso de pré-molares superiores com carga imediata,
aconselha-se que o provisório seja confeccionado com uma forma de canino, evitando a cúspide
palatina.
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Nos dentes naturais deve-se manter contatos mais fortes e nas próteses sobreimplantes contatos
mais suaves , com a intensidade diminuindo de pré-molares para molares. Na prótese definitiva
em metalocerAmica, os contatos devem ser idênticos aos dentes naturais nos casos em que a
prótese sobreimplantes restabelece todo um quadrante. Assim, deve-se promover uma desoclusão
dos dentes posteriores nos movimentos excursivos.
Quando se coloca de quatro a seis implantes na regido anterior com reabiltação fixa, a
oclusão 6 muito importante e deve ser estabelecida com a máxima intercuspidação dos dentes
coincidente com a relação cêntrica (ótima posição condilar). 0 esquema oclusal deve ser de
proteção mútua que permite um espaço funcional livre de aproximadamente 3mm. Também 6
importante observar os quesitos de estética e fonética durante a prova dos dentes que, juntamente
com a oclusão, formam a tríade para o sucesso da prótese.
Sao raras as ocasiões em que se faz simultaneamente o protocolo em ambas as arcadas,
com carga imediata dupla. 0 protocolo superior 6 mais sensível devido A qualidade óssea; um
osso mais esponjoso e difícil de se conseguir uma estabilidade primária suficiente para carga
imediata. 0 ideal seria uma carga imediata superior tendo como antagonista uma prótese total,
pelo menos nos quatro primeiros meses. Neste primeiro meses é aconselhável que paciente retire
a prótese antagonista ao dormir.
No caso excepcional deve se fazer dois protocolos simultaneamente 6 preferível a
adoção da Escola de Proteção Mútua, evitando contatos dos dentes posteriores nos movimentos

de lateralidade. Ao fazer uma prótese definitiva numa situação de reabilitação superior e inferior
em porcelana, é aconselhável fazer uma placa de proteção noturna para estes pacientes, pois pode
ocorrer eventos de parafunção ao longo da vida do paciente e, desta forma, é interessante proteger
a prótese sobreimplantes de sobrecargas ou parafunções.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com a literatura apresentada conclui-se que: a ausência do ligamento periodontal
faz com que os implantes reajam diferente dos dentes naturais quando aplicados forças oclusal.
Acredita-se que os implantes pela ausência deste ligamento estejam mais propuso a sobrecargas
oclusais, as quais freqüentemente são taxadas como responsáveis pela perda óssea porimplantor,
no caso das próteses sobreimplantes e nos implantes. Os fatores podem influenciar negativamente
para a longevidade dos implantes incluem o cantilever extensos, parafunção, desenhos oclusais
inadequados e contatos prematuros. Portanto é importante controlar a oclusão do implante dentro
dos limites fisiológicos com uma carga equilibrada para assegurar o sucesso ao longo do prazo.
Devemos enfatizar que atualmente não existe um conceito especifico de oclusão sobreimplantes
baseado em evidências. Sao necessários futuros estudos nesta obra para classificar a relação entre
oclusão e êxito dos implantes.
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