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                                                            RESUMO 
   
 
 
 
 

       A prótese total fixa sobre implantes vem sendo utilizadas na reabilitação 

do paciente edentado total, trazendo benefícios funcionais e estéticos, melhorando a 

qualidade de vida desses pacientes. Este trabalho tem como objetivo fazer uma 

revisão bibliográfica e uma análise estatística de dados relacionados à 

intercorrências e perda ósseas na utilização de próteses totais fixas metaloplástica 

ou metalocerâmica em implantodontia descrevendo as vantagens e desvantagens 

dessas próteses. Foi observado que os resultados obtidos nessa análise 

multifuncional apresentaram diferenças estatísticas significantes, a prótese 

metaloplástica apresentou maior intercorrência, ocorrendo fratura da estrutura 

metálica, soltura dos dentes e afrouxamento do parafuso, já na prótese 

metalocerâmica ocorreu só o afrouxamento do parafuso. A prótese metalocerâmica 

apresentou menor perda óssea em relação a prótese metaloplástica. Além disso, a 

prótese metalocerâmica apresenta uma melhor estética e uma estabilidade de cor, 

pode-se concluir que apesar do custo maior, a metalocerâmica leva uma grande 

vantagem em relação a metaloplástica, são mais resistente à corrosão, estabilidade 

dimensional e ainda tem uma difícil adesão a placa bacteriana. 

 

Palavras-chaves: Implante dentário; Prótese dentária. 
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                                                           ABSTRACT 
 
 

                
                The total fixed prosthesis on implants has been used in the total  

rehabilitation of the edentulous patient, bringing functional and aesthetic benefits,  

improving the quality of life of these patients. This paper aims to review the  

literature and a statistical analysis of data related to bone loss and complications in  

the use of dentures or fixed metalwork PFM implant in describing the advantages  

and disadvantages of these prostheses. It was observed that the results of this  

analysis showed significant differences multifunctional, metalwork prosthesis had a  

higher complication, occurring fracture of the metallic structure, loosening of the  

teeth and loosening of the screw, metal-ceramic prosthesis has occurred only in  

the loosening of the screw. The metal-ceramic prosthesis had lower bone loss  

over the prosthesis metalwork. In addition, the metal-ceramic prosthesis has better  

aesthetics and color stability, it can be concluded that despite the higher cost, the  

PFM takes a great advantage over the metalwork, are more resistant to corrosion,  

dimensional stability and still have a difficult membership plaque.  

 

Keywords: Dental implant, Implant dentistry  
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                                                     1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os implantes dentários têm um papel importante na reabilitação dos 

pacientes edentulos, até recentemente a prótese total só poderia ser substituída por 

outra, tendo como opção a busca de uma adaptação melhor, dentes artificiais com 

anatomia mais adequada ou com uma oclusão melhor definida. Isto é sem 

alternativas de fato em relação a outras possibilidades de tratamento. Com a 

tecnologia e o avanço nas pesquisas, permitiram uma mudança radical na qualidade 

de vidas dos pacientes. A osseointegração definiu um novo conceito no 

planejamento nas reabilitações protéticas dos pacientes edentulos (DINATO, 2006). 

                  Pode-se notar que, com o emprego de implantes osseointegraveis em 

reabilitações orais possibilita melhor desempenho da prótese total, viabilizando 

diversos benefícios relacionados com a fonação, melhor estabilidade, mastigação, 

estética, conforto e preservação do rebordo ósseo do paciente. 

Mesmo com a necessidade de mais tempo de tratamento e maior número 

de sessões de manutenção, as próteses sobre implantes têm sido cada vez mais 

procuradas pelos usuários de próteses convencionais. 

As próteses implanto-suportadas sofrem efeitos do meio e função sendo 

que a passividade (adaptação), matéria de confecção e acompanhamento são 

fatores importantes da longevidade deste trabalho. 
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                                                         2. OBJETIVO 
 
 
 

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica de 

artigos e levantamento clínico obtido no curso de especialização de implantodontia 

da Faculdade Sarandi na clínica Clivo, com a finalidade de avaliar dados que melhor 

indiquem as vantagens e desvantagens das próteses metaloplástica e 

metalocerâmica. 
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                                           3. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
3.1.  HISTÓRICOS DAS PRÓTESES TOTAIS SOBRE IMPLANTES 

 

                   Branemark estabeleceu um protocolo protético no qual descrevia uma 

prótese fixa que restaurasse todo o arco dentário, ancorado em parafusos de titânio. 

Neste estudo foram tratados homens e mulheres entre a faixa etária de 20 a 80 

anos. Na arcada inferior o número de implantes que foram instalados inicialmente, 

era de quatro a seis implantes em forma de parafusos de titânio puro, entre os 

mentonianos e na arcada superior apresentavam áreas com pouca altura entre o 

osso alveolar e o assoalho da fossa nasal e na região do seio maxilar. Dos casos 

tratados 94% das arcadas estavam edentulas. Após, 10 anos avaliando 1618 

implantes, verificou um índice de sucesso de 76% na maxila e 99% na mandíbula. 

Estabelecendo um protocolo em que o tempo de reparo para que os implantes 

fossem colocados em função seria de três a quatro meses na mandíbula e cinco a 

seis meses na maxila. Esse sistema de implante e sua relação com o hospedeiro foi 

definida como osseointegração, a qual consiste na fixação de próteses diretamente 

nos ossos por meio de para fusos de titânio (Branemark, 1977).    

               A osseointegração implicaria em uma conexão firme e duradoura 

entre osso vital e implantes de titânio rosqueados, de geometria e 

acabamento definidos. Durante 15 anos (1965 -1980), 2.768 implantes foram 

instalados, em 410 mandíbulas desdentadas e de 371 pacientes consecutivos. Para 

todos os pacientes foram fornecidos próteses provisórias removíveis e foram 

analisados anualmente. A técnica cirúrgica e protética foi desenvolvida e avaliada 

durante um período de 5 anos. A estabilidade das próteses continuas foi obtida em 
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89% nos maxilares e 91% nas mandíbulas das próteses originais eram estáveis e a 

prótese suportada após 5-9 anos teve uma estabilidade de até 100% dos casos 

mandibulares. Os resultados clínicos obtidos com próteses sobre implantes 

osseointegrados superaram com êxito. A reabilitação do paciente edentado total 

com uma prótese fixa na mandíbula foi a primeira modalidade de tratamento 

introduzida com implantes osseointegrados (Adell et al., 1981)  

                   Schroeder et al., em 1981, relataram o tipo de união entre o osso e os 

implantes de titânio cilíndricos, que era uma conexão anquilosada. Essa união 

manteve inalterada sob carga funcional por um periodo experimental de dois anos. 

Com isso foi constatado um resultado favorável para uma terapia a longo prazo. 

Verificou que o revestimento de plasma de titânio oferece três vantagens sobre a 

superfície de titânio lisa: aposição acelerada de osso na fase inicial de cicatrização, 

aumento da área de contato entre a superfície do implante e o osso e aumento da 

ancoragem óssea. 

  

3.2 CARACTERÍTICAS DOS MATERIAIS 

 

3.2.1.Metalocerâmica 

               

                   As cerâmicas odontológicas podem consistir principalmente em vidros, 

porcelanas, cerâmicas vítreas ou estruturas altamente cristalinas. Elas possuem 

propriedades químicas, mecânicas, físicas e térmicas que as distinguem de outros 

materiais, tais como metais e resinas acrílicas. As propriedades das cerâmicas são 

desenvolvidas especialmente para a aplicação odontológica por meio de um controle 

rígido. A principal objeção ao uso da porcelana odontológica, como material 
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restaurador é a sua baixa resistência à tração e ao cisalhamento. Esse problema foi 

minimizado com a união da porcelana com uma infra-estrutura metálica fundida. As 

ligas que se aderem às porcelanas possuem alguns requisitos únicos, ele as devem 

ter um coeficiente de expansão/contração térmica compatível ou ligeiramente maior 

que a porcelana que será aplicada, além de possuírem uma faixa de fusão 

suficientemente alta para evitar a deformação em altas temperaturas ou fusão da 

infraestrutura durante a sinterização da porcelana (Anusavice, 2005). 

                   A metalocerâmica consiste na união das propriedades mecânicas das 

ligas odontológicas fundidas com as excelentes propriedades estéticas das 

porcelanas, consiste em uma infra-estrutura metálica recoberta por porcelana. Os 

requisitos principais da metalocerâmica é a compatibilidade da liga metálica e da 

porcelana utilizada. As porcelanas feldspáticas normalmente utilizada para trabalhos 

em metalocerâmica, contem quantidades significativas de leucina, ela aumenta o 

coeficiente de expansão térmica da porcelana a valores próximos das ligas 

metálicas, isso ajuda a evitar a formação de tensões térmicas durante o resfriamento 

após a queima da cerâmica, tornando também a porcelana mais resistente. A liga a 

ser utilizada na infra-estrutura deve ser capaz de suportar a queima da porcelana 

sem que se funda, deve ser rígida o suficiente para não ocorrer fratura, deve ser 

capaz de formar ligação química com a porcelana e deve ter o coeficiente de 

expansão térmica semelhante da porcelana (Mccabe et al., 2006). 

                   O mecanismo de união da cerâmica e a subestrutura de metal é o 

envolvimento mecânico, forças compressivas, forças de Van der Waal e a união 

química (Shillingburg, 2007). 

                   As próteses metalocerâmicas são constituídas por porcelana com metais 

nobres, essa subestrutura de metal nobre é facilmente separada e soldada, no caso 
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de um encaixe impreciso no momento da prova do metal. Os metais nobres sofrem 

menos corrosão ao entrar em contato com os implantes e aumentam a precisão na 

fundição do que as ligas não-preciosas. Em uma prótese com coroas muito altas 

indica que haverá a necessidade de mais metal na subestrutura, nesse caso a 

espessura da porcelana não poderá ultrapassar mais de 2mm, ou haverá um 

aumento na possibilidade de fratura da cerâmica. A altura da prótese não deve ser 

maior que 15 mm (do osso ao plano oclusal) (Misch, 2008). 

 

 

    

 

 

 

3.2.2. Metaloplástico 

 

                   As próteses tipo protocolo surgiram com o intuito de desenvolver a 

função para pacientes que não conseguiam se adaptar as próteses convencionais, 

principalmente aquelas colocadas em mandíbula severamente reabsorvidas. Estes 

pacientes foram então chamados de inválidos orais. Esse tipo de prótese consistia 

Figura 1 - Prótese metalocerâmica 
 Fonte CLIVO 
 

Figura 2 - Prótese metalocerâmica 
 Fonte CLIVO 
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na colocação de quatro a seis implantes na região de anterior da mandíbula (entre 

os forames mentoneanos), tendo um período de espera de quatro a seis meses, 

para a colocação de uma prótese fixa com infra estrutura metálica e dentes em 

resina acrílica. Com o passar do tempo esse tipo de tratamento foi evoluindo, 

passando a ser realizado em ambos os arcos dentais e em alguns casos até com 

carga imediata (Branemark, 1983). 

                   As próteses metaloplástica são resinas conjugadas a uma estrutura de 

metal para reforço interno da prótese, elas servem para reabilitações totais em 

implantes, são as próteses tipo protocolo Branemark, que utilizam dentes de 

estoques em resina (Markarian, 2008). 

                   A resina acrílica ativada termicamente é o material mais utilizado para a 

confecção da base para próteses totais. Quando processada adequadamente, 

apresenta boas propriedades físicas e biocompatibilidade (Kimpara et al., 2009). 

                   As reabilitações com próteses do tipo protocolo metaloplástica, 

geralmente,apresentam um espaço vazio para a higienização, esses espaços são 

considerados pelos pacientes antiestéticos. Esse espaço vazio entre a mucosa e a 

prótese total fixa é preenchido com resina acrílica utilizada para a confecção da base 

da prótese, melhorando o aspecto estético e diminui o acúmulo de alimentos nesta 

região, promovendo ao paciente mais conforto e segurança, mas grande parte dos 

trabalhos de literatura mostra próteses do tipo protocolo com a aplicação da resina 

acrílica terminando na barra metálica da prótese (Freitas et al., 2009).             
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3.3. METODOLOGIA DE CONFECÇÃO DE UMA PRÓTESE FIXA TOTAL  

                    

                   O tratamento reabilitador através de implantes, inicia com a construção 

de próteses diagnóstico, quando o profissional poderá antever o resultado final, em 

que juntamente com os exames complementares, serão percebidas, observadas, 

evidenciadas a quantidade e a qualidade de tecido mole e tecido ósseo, fazendo um 

planejamento prévio estabelecido pela prótese diagnóstico que foi transformada em 

guia ou gabarito cirúrgico, melhorando o resultado final, respeitando a posição e o 

número de implantes. Com os modelos montados em articulador, enceramento 

diagnóstico e exame radiográfico, serão analisados fatores de ordem local, como a 

relação espacial entre os arcos, comprimento do espaço protético, comprimento e 

largura das futuras coroas, a necessidade de agregar gengiva artificial, posição e 

número de implantes. No exame extra-oral a linha do sorriso, a dimensão vertical e o 

suporte de lábio são fatores determinantes para escolha do tipo de prótese 

(Carvalho, 2006). 

                   Nos procedimentos para carga imediata com prótese fixa em paciente 

desdentado total, temos duas opções, a primeira é carregar os implantes no mesmo 

Figura 4 -Prótese metaloplástica 
 Fonte CLIVO 

Figura 3 -Prótese metaloplástica 
 Fonte CLIVO 
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dia da cirurgia e a segunda opção é colocar os implantes e moldá-lo na cirurgia. Na 

consulta para a remoção de sutura, sete a doze dias depois coloca uma prótese 

provisória (Misch, 2008). 

                   O protocolo de um tempo cirúrgico pode ser executado com segurança e 

previsibilidade, desde que os critérios de seleção de pacientes sejam obedecidos e a 

técnica cirúrgica seja realizada adequadamente. É um procedimento vantajoso, 

principalmente pela redução do tempo de tratamento. Nesse trabalho o sucesso 

dessa técnica foi de 100% em todos os casos realizados, foi um levantamento 

estatístico de oito anos, relacionando os casos clínico de carga imediata múltipla em 

maxila (Vivacqua, 2008). 

                   A reabilitação oral com implantes tornou-se uma mobilidade de 

tratamento amplamente aceita por pacientes edentados totais e parciais. A carga 

imediata oferece aos pacientes uma opção terapêutica mais rápida e confortável. 

Este trabalho procurou embasar um protocolo clínico e protético na região de 

mandíbula através de conceitos biológicos, mecânicos e protéticos. Concluindo que 

é necessário respeitar alguns aspectos fundamentais para o sucesso da carga 

imediata, como planejamento cirúrgico e protético prévio, utilizar implantes com 

comprimento de 10 mm ou maior,diâmetro do implante no mínimo de 3,75 mm, 

estabilidade primária com torque de inserção de 45 N, implantes esplintados com 

barra metálica,qualidade óssea adequada, densidade DII e a destreza manual do 

cirurgião dentista (Zanetti, 2008). 

                   O sucesso do tratamento com implantes depende diretamente de um 

plano de tratamento corretamente idealizado, antes da instalação dos implantes, o 

paciente deve receber o preparo protético prévio, isto é, o planejamento reverso, que 
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permite ao protesista analisar o tipo de prótese que será utilizada, cimentada ou 

aparafusada (Mendes et al., 2010). 

                    

3.3.1 Moldagem  

                  

                   A moldagem em prótese sobre implante é uma moldagem precisa, 

devido aos elementos disponíveis para este procedimento e pelo implante 

permanecer clinicamente imóvel. A característica da passividade das sobre-

estruturas protéticas é influenciada por detalhes envolvidos na moldagem e nos 

elementos a ela relacionados. Existem dois tipos de moldagem preliminar 

(moldagem fechada) e de moldagem de trabalho (moldagem aberta). Na moldagem 

preliminar, transfere-se o posicionamento do implante ao modelo de estudo por meio 

de transferentes indiretos. Estes transferentes possuem o formato cônico, são 

expulsivos e apresentam uma face biselada, o que permite o seu correto 

posicionamento. Este modelo preliminar tem funções importantes. Pode-se 

selecionar o componente protético transmucoso adequado (evitando a necessidade 

de manter em estoque estes elementos), visualizar o espaço protético, confirmar o 

tipo de prótese anteriormente planejado, servir de base para união dos transferentes 

diretos em duralay e confecção de moldeira individual com alívio adequado e 

uniforme para a moldagem de trabalho. A moldagem de trabalho é realizada depois 

de definido os pilares protéticos e instalados na boca, são utilizados os componentes 

de transferência direta (transfers quadrado ou de moldeira aberta). Eles permitem a 

união entre si com resina acrílica tipo Duralay ou Patern Resin, por sobre uma malha 

entrelaçada de fio dental, de forma que permaneçam unidos e transfiram fielmente a 

posição dos implantes para o modelo de trabalho, inicia os procedimentos de 
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moldagem. É muito importante também é a aferição radiográfica dos transferentes 

antes da moldagem. Deve prestar atenção para que a contração da resina não faça 

com que os implantes ou os componentes se movam tanto na boca quanto no 

interior do material de moldagem. Recomenda-se, antes de vazar o gesso pedra 

melhorado, a colocação de silicone apropriado para a confecção de gengiva elástica, 

elemento este que facilita sobremaneira a visualização dos bordos do implante e a 

remoção do transferente após sacar o modelo (Arita, 2006). 

                   Os materiais e as técnicas de moldagem, têm um papel importante na 

confecção de modelos, reproduzindo corretamente a morfologia do tecido gengival e 

a posição dos implantes. Para transferência da posição dos implantes da boca para 

o modelo de trabalho existem dois métodos básicos de moldagem a técnica direta 

ou moldeira aberta, que são utilizados componentes quadrados de moldagem, 

esplintados ou não. A moldeira possui uma abertura por onde os componentes são 

desaparafusados e removidos juntamente com o molde. A técnica indireta ou 

moldeira fechada, são utilizados componentes cônicos de moldagem. O molde é 

removido da boca, os componentes são desaparafusados dos implantes e, 

posteriormente, reinseridos no molde. Não há nenhum tipo de esplintagem (Maia et 

al., 2008). 

                   O material de moldagem utilizado para transferir a posição dos implantes 

na boca é um fator importante, principalmente no que diz respeito à fidelidade de 

moldagem, rigidez, fluidez e estabilidade dimensional. A rigidez deve ser suficiente 

para manter o transferente e evitar o deslocamento acidental quando parafusado a 

um análogo proporcionando mínima distorção do posicionamento dos mesmos. Os 

transferentes quadrados unidos com resina acrílica entre si, com pequenas barras 

para interconectá-los ou com fio dental, servindo de matriz, apresentam modelos 
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mais precisos quanto ao posicionamento dos implantes. Transferentes quadrados 

devem, sempre que possível, ser selecionados para moldagem de implantes 

múltiplos pela técnica da moldeira aberta individual. A moldeira individual rígida está 

mais indicada para obter moldagens precisas em prótese fixa sobre implante. Para 

moldagens de implantes unitários pode-se escolher com segurança trasnferentes 

cônicos para moldagem pela técnica da moldeira fechada (Pieralini et al.,  2008). 

 

                                       

 

 

                                        

             

     

 

Figura 5 - Transferentes de  moldagem  
                      fechada  colocados 
Fonte CLIVO 

Figura 6 - Análogos  colocados 
Fonte CLIVO 
 

  
          Análogo 
        (Implamed)  

Transferentes de moldagem              
       fechada (Implamed

 



24 
 

 
  

                                           

 

 

 

                                          

                       Figura 8 - Transferente de moldagem  
                                        aberta na moldagem .                                   
                  Fonte CLIVO 
 

 

                                            

                             Figura 9 -Análogos  colocados 
                           Fonte CLIVO 
 
  

Transferente de moldagem aberta              
      (hexágono externo) (SIN®)  

           Análogo 
 (hexágono externo) 
            (SIN®)  
 

Figura 7 - Transferente de  moldagem 
                          aberta colocados 
 Fonte CLIVO 
 

Transferente de moldagem aberta       
   (hexágono externo) (SIN®)  
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3.3.2 Placa Base e Plano de Cera   

                                        

                   Depois que os componentes protéticos são aparafusados nas replicas 

dos intermediários, vai proteger suas cintas metálicas com cera, confeccionando 

uma base de prova, unindo-os com resina acrílica autopolimerizável. O plano de 

cera é posicionado sobre a chapa de prova e leva-se o conjunto à boca, verificando-

se a adaptação passiva dos componentes protéticos nos intermediário, com o 

objetivo de comprovar a precisão da moldagem. Após os ajustes e registros nos 

planos de orientação, montam-se os modelos em articulador semi-ajustável (Telles, 

2006). 

                   Os planos de cera são usados para estabelecer o nível do plano oclusal, 

a zona neutra ou a forma do arco (que está relacionada à atividade dos lábios, 

bochechas, e língua e inclui o suporte preliminar circumoral e facial), e os registros 

preliminares das relações maxilomandibulares, que incluem as relações horizontais 

e verticais das arcadas e uma estimativa da distância interoclusal (Zarb et al., 2006).    

 Figura 10 -Colocação da gengiva 
artificial 
 Fonte CLIVO 
 

Gengiva artificial 
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                   Através da técnica da dinâmica labial, podemos marcar as linhas de 

referência, nessa técnica,o cirurgião dentista tem que marcar os cantos da boca no 

plano de orientação superior baseando-se nas comissuras labiais, essas linhas 

determinam a distância da face distal do canino esquerdo até a face distal do canino 

direito, linhas dos caninos. O paciente deve levantar o lábio tão alto quanto 

confortável, fazendo um sorriso forçado ou sorriso máximo, marcando no plano de 

cera a linha alta, que determina a altura do incisivo central superior. Também é 

marcada a linha média (Cunha et al., 2007). 

 

            

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Placa Base  
 Fonte CLIVO 
 

Figura 12 – Plano de cera. 
 Fonte CLIVO 
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3.3.3 Montagem dos modelos       

          

                   Para avaliar corretamente a oclusão do paciente é preciso que os 

modelos de estudo ou diagnóstico sejam montados em ASA, onde a relação dos 

modelos com os componentes do ASA seja semelhante à existente no paciente. A 

montagem dos modelos de trabalho para tratamento é feita com a oclusão em 

relação cêntrica ou em máxima intercuspidação habitual na dependência do 

paciente não apresentar sinais e sintomas de oclusão traumática (Neto, 2005). 

                   Nas reabilitações dos pacientes, os articuladores semi-ajustáveis (ASA) 

são muito importantes nos planejamentos das próteses fixas sobre implantes, a 

visualização final das próteses por meio de enceramento e diagnóstico é 

fundamental. Além da análise do oclusal desenvolvidos sobre os modelos montados, 

o articulador permite a visualização espacial e morfofuncional do prognóstico da 

reabilitação. Os articuladores são ajustados a partir do registro do arco facial 

associados aos registros intermaxilares da relação cêntrica, movimentos de 

lateralidade e movimentos protusivos (Miranda, 2006). 

Linha do sorriso labial superior 
 
Linha do canino 
 
Linha média 
 
 

Figura 13 - Registros no plano de cera. 
Fonte CLIVO 
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                   Após os registros no plano de cera, o modelo superior é montado no 

articulador semi-ajustável (ASA) com o uso do arco facial ou plano de Camper, 

sendo fundamental para uma montagem adequada, com as relações 

maxilomandibulares, dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica, são 

registrada no articulador e o modelo inferior é montado no ASA. Após a seleção da 

forma e cor dos dentes, faz a montagem dos dentes (Nigro et al., 2008).     

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

3.3.4 Montagem dos Dentes 

                 

                   Após os registros realizados na placa base com plano de cera monta-se 

os dentes de estoque de resina, conforme à técnica correspondente  a uma prótese 

total. A seleção dos dentes e a montagem devem respeitar as mesmas normas, mas 

Figura 14 – Inicio da montagem do 
                         modelo superior                               
Fonte CLIVO 

Figura 15 –Montagem dos modelos 
                           no articulador                                  
Fonte CLIVO 
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com as seguintes características particulares: Utilizar dentes de resina composta 

composta, os dentes em balanço não deve superar dez milímetros por distal do 

último pilar, dependendo do número, das características  das fixações e da base de 

sustentação do arco formado, estabelecer desoclusões da área posterior com guias 

anteriores e caninas (Chaves, 2005). 

                   Em um protocolo superior ou inferior sobre implantes, a oclusão é muito 

importante e deve ser estabelecida com máxima intercuspidação dos dentes 

coincidindo com a relação cêntrica. O esquema oclusal deve ser de proteção mútua, 

uma dimensão vertical de oclusão que permite um espaço funcional livre de 

aproximadamente 3 mm. Durante a prova dos dentes é muito importante observar os 

quesitos de estética e fonética, juntamente com a oclusão, para que se tenha 

sucesso no tratamento protético (Miranda, 2006). 

                   No inicio da montagem dos dentes é necessário escolher o tamanho e o 

tipo dos dentes, pois a cor já está definida. A escolha do tipo do dente é feita 

utilizando uma régua flexível para medir as proporções traçadas pelas linhas de 

referência (linha alta do sorriso, mediana e do canino). Os dentes serão 

posicionados de forma que sua face vestibular tangencie a vestibular dos planos de 

orientação, ou seja, a face vestibular do plano deverá ser a dos dentes, eles devem 

ser montados obedecendo a posição que ocupariam em uma dentição natural 

(Cunha et al., 2007).          
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 Figura 18  - Dentes montados 
 Fonte CLIVO 

Figura 19 – Parafusos para retenção  
                    do enceramento 
Fonte CLIVO 

 Figura 20 – Prova estética 
 Fonte CLIVO 
 

 Figura 21 – Prova estética 
 Fonte CLIVO 
 

 Figura 16 -Registros no plano de cera 
 Fonte CLIVO 
 

Figura 17 – Medindo as proporções traçadas   
                         com uma régua flexível 
 Fonte CLIVO 
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3.3.5 Estrutura Metálica 

 

                   Desde o surgimento de implantes osteointegrados, avanços estão sendo 

obtidos em relação à precisão de fabricação e fundição de seus componentes 

protéticos. Existem variações geométricas diferentes da interface implante-

intermediário transmucoso, a  importância da geometria da interface consiste em ser 

principal fator que determina a resistência e estabilidade da junção, e também, a 

liberdade rotacional. Tendo um desempenho a longo prazo da prótese sobre 

implante. Estamos no novo milênio e conta-se com uma gama de informações e 

recursos para a otimização estética e funcional das próteses sobre implantes 

osseointegrados (Dias et al., 2003).              

                   A avaliação da área soldada é um cuidado importante para o domínio 

técnico do procedimento: a cor da solda deve ser a mesma do metal fundido; só o 

contorno (região do aquecimento da prótese) é que mostra escurecimento; o bloco 

de revestimento mostra aspecto íntegro, sem trincas validando o método e a 

adaptação da prótese é satisfatória no gabarito de gesso (Sartori & Veloso, 2005).    

                   A estrutura metálica da prótese e todos os componentes do sistema 

devem ser precisamente construídos, produzindo boa adaptação, para que os 

parafusos dos sistemas possam manter a tensão de aperto entre os componentes 

protéticos e os pilares intermediários (Sendyk, 2006)               

                   Com a montagem dos dentes artificiais em cera é verificado o padrão 

estético e a oclusão no paciente. Sulcos são então feitos na base do modelo para 

servirem de referência de posicionamento de uma matriz de silicone de consistência 

pesada, que será confeccionada para registrar o posicionamento dos dentes 

artificiais. Os dentes removidos da base de prova são encaixados na matriz de 
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silicone, dessa maneira, serão utilizados para orientar o enceramento do padrão de 

fundição da barra ou infra-estrutura metálica da prótese, a qual deverá respeitar o 

posicionamento dos dentes artificiais.Após a fundição, verificar a adaptação passiva 

da peça no modelo e na boca. Caso ocorra uma diferença de adaptação do modelo 

para a boca, haverá a necessidade de seccionar e unir a infra-estrutura com resina 

de padrão para solda. Após a soldagem, a adaptação passiva da peça deve ser 

novamente verificada na boca, para checar a precisão desse procedimento. Com a 

infra- estrutura parafusada sobre o modelo, os dentes artificiais são reposicionados e 

presos a esta, com cera, tendo como referência a matriz de silicone. Ajusta-se a 

oclusão, executa-se a escultura gengival e verifica novamente essas características 

na boca. Faz a seleção da cor mais adequada para a resina da gengiva artificial, se 

for necessário (Telles, 2006). 

                   A realização da montagem dos modelos em articulador e a prova dos 

dentes antes da confecção da infra-estrutura metálica são de extrema importância, 

para ter uma noção do espaço que será necessário para a realização da estrutura 

metálica, evitando assim imprevistos posteriores, otimizando a resistência mecânica 

dentro das limitações impostas pelo posicionamento dos dentes e pela estética 

(Santos et al., 2009 ).                                    

                     

  Figura 22 – Moldagem do  modelo 
                     estético 
 Fonte CLIVO 
 

 Figura 23 – Moldagem cortada 
 Fonte CLIVO 
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Figura 24 – Muralha de silicone e a 
estrutura da prótese metaloplástica 
 Fonte CLIVO 

                       Figura 26 -  Estrutura da prótese 
                       metalocerâmica.                                    
                       Fonte CLIVO 
 

Figura 27  -  Estrutura da prótese  
metalocerâmica 
 Fonte CLIVO 

Figura 28 – Prova da estrutura da  
                    prótese metaloplástica 
 Fonte CLIVO 

Figura 29 –Prova da estrutura da           
                  prótese metalocerâmica 
 Fonte CLIVO 
 

Figura 25 -  Estrutura da prótese   
                     metalocerâmica 
 Fonte CLIVO 
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3.3.6 Entrega da Prótese 

 

A prótese aparafusada deve ser fixada com um torque de 20N, as 

relações maxilares são novamente verificadas e  ajustada se necessário. A trajetória 

do parafuso pode ser selada com silicona leve, guta percha ou qualquer material de 

fácil remoção. Orientações de higiene oral devem ser passadas para o paciente e 

este deve retornar em alguns dias para avaliação de relações maxilares, caso for 

preciso, fazer ajustes até obter uma oclusão harmônica e estável. Com isso faz o 

selamento da trajetória do parafuso com resina foto (Chaves,  2005). 

                   A prótese deve ser planejada da seguinte forma, contato oclusal na 

fossa central, baixa inclinação das cúspides e tamanho reduzido da plataforma, a 

oclusão deve ser muito bem distribuída (forças mastigatórias sobre todos os 

implantes), os cantilevers devem ter 20 mm para mandíbula e 10 mm para maxila. 

Após a prótese instalada o cirurgião dentista deve manter sempre o controle da 

situação clínica e radiográfica, fazendo manutenção, para que possa detectar 

complicações precoces, fazer intervenções e obter maior longevidade nas 

reabilitações com implantes (Barbosa et al., 2006). 

                   Deve se fazer o ajuste oclusal da prótese, seguindo os padrões para 

próteses convencionais, ajuste em relação cêntrica, ajuste em máxima 

intercuspidação habitual, ajuste em lateralidade e ajuste em protrusão. Após o ajuste 

final da prótese, ela deve ser enviada ao laboratório para o polimento com brocas 

especiais e o glazeamento final. A prótese aparafusada deve ser reinstalada e, com 

torque de 10 a 20 N, deve ser apertada em seu respectivo lugar utilizando para isso 

chaves correspondentes ou os chamados aparelhos para torque, manual ou elétrico. 

Os orifícios oclusais costumam ser fechados, colocando uma mecha de algodão, 
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uma fina camada de guta-percha e preenche com resina fotopolimerizável. Já as 

próteses cimentadas devem ser fixadas com cimento fosfato de zinco, colocando 

yuuma camada fina na borda da prótese (Cardoso, 2007). 

                   Durante a mastigação, as forças devem incidir no eixo do implante, para  

serem bem distribuídas e não resultem na perda do implante. Após instalação da 

prótese total fixa sobre implante no paciente, ele adquire uma melhor estética, 

fonética, retenção e estabilidade da prótese e traz também benefícios psicológicos e 

reintegração na sociedade (Novaes & Seixas, 2008) 

O sucesso clínico e a longevidade dos tratamentos reabilitadores com 

prótese sobre implantes osseointegrados estão diretamente relacionados ao controle 

biomecânico da oclusão. Em razão da ausência dos ligamentos periodontais, os 

implantes, ao contrário dos dentes naturais, reagem biomecanicamente de forma 

diferente às forças oclusais. Além disso, a sobrecarga sobre os implantes tem sido 

considerada a principal causa do aparecimento de complicações mecânicas ou de 

falha no tratamento após a colocação dos implantes em função. Dessa maneira, é 

essencial que os cirurgiões-dentistas conheçam as maneiras por meio das quais as 

cargas oclusais,normais ou excessivas podem influenciar ou sobrecarregar as 

próteses implanto-suportadas, a fim de que o esquema oclusal ideal seja 

selecionado para cada caso clínico especificamente. Foi possível concluir que os 

objetivos da oclusão em próteses implanto-suportadas são minimizar as sobrecargas 

sobre a interface implante/osso e sobre as próteses, mantendo as cargas 

mastigatórias dentro dos limites fisiológicos, proporcionando estabilidade e 

longevidade aos tratamentos reabilitadores com implantes. Ainda, a realização de 

um plano de tratamento individualizado com procedimentos cirúrgico e protético 

baseados em princípios biomecânicos é pré requisito para o sucesso do tratamento, 



36 
 

 
  

e o controle dos pacientes por meio de avaliações e ajustes oclusais periódicos é 

considerado imprescindível para o sucesso longínquo da reabilitação com implantes 

dentais (Sanitá et al., 2009).              

Segundo a Faculdade Sarandi na Clínica CLIVO, a prótese aparafusada 

deve ser instalada com um toque de 20N, os orifícios oclusais devem ser fechados 

com uma mecha de algodão, uma fina camada de guta-percha e depois preenchido 

com resina composta foto polimerizável. Já a prótese cimentada,  deve ser 

cimentada com cimento provisório. Pois pode ocorrer afrouxamento do parafuso da 

prótese (Motta, 2011). 

 

                     

                                              

                                                

                        
 
 
 
 
 

Figura 30  – Ajuste oclusal com  
               carbono de 200 micras 
Fonte CLIVO 

Figura 31 - Vista oclusal da prótese         
                    metaloplástica 
Fonte CLIVO 

Figura 32  - Vista oclusal da prótese      
                    metalocerâmica 
Fonte CLIVO 
 

Figura 33  - Próteses finalizadas 
Fonte CLIVO 
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3.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS PRÓTESES METALOPLÁTICAS E 
DAS PRÓTESES METALOCERÂMICA 
 
  
   
                   A utilização de próteses metaloplástica sempre esteve sujeita a 

problemas como o desgaste, alterações de cor e infiltração na interface metal/resina. 

Com o surgimento de novos materiais resinosos com propriedades estéticas e 

funcionais melhoradas, os problemas originalmente observados parecem ter sido 

solucionados. No entanto, necessita-se avaliar os possíveis meios de tratamento da 

superfície metálica a fim de se evitar que o processo de infiltração ainda ocorra 

nesse tipo de prótese, ocasionando falhas estéticas e funcionais (Scolaro et al., 

2002). 

                   O uso de resina acrílica para a superfície oclusal das próteses irá 

proteger a interface entre o osso e o implante, reduzindo o pico de força transmitida 

aos implantes,quando se utiliza uma superestrutura de resina, nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre superfícies oclusais de cerâmicas e de resinas 

acrílicas na medição de pico de forças em relação ao suporte (abutment), (Stegaroiu 

et al., 2004). 

                   As cerâmicas são mais resistentes à corrosão que os plásticos, os 

metais são mais tenazes que as cerâmicas e os plásticos. As cerâmicas 

normalmente não reagem com a maioria dos líquidos, gazes, substâncias alcalinas e 

ácidas e permanece estáveis por um longo período. Elas exibem uma resistência à 

flexão. Uma das cerâmicas mais resistentes é o dióxido de zircônio, possui uma 

resistência à flexão similar ao aço, embora a tenacidade à fratura dos metais seja 

muito maior do que a zircônia. Embora as cerâmicas são fortes, resistentes às 

temperaturas e resilientes, elas são friáveis e podem sofrer fratura quando 

flexionadas ou expostas seguidamente ao calor e ao frio (Anusavice, 2005). 
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                   É importante analisar o tipo de prótese a ser realizada, se é fixa ou do 

tipo overdenture e qual  a sua extensão, em trabalhos pequenos, utilizamos a 

porcelana, já nos trabalhos mais extensos preferimos o uso da resina acrílica para o 

recobrimento oclusal, tanto pelo fato de permitir um auto-ajuste com o uso, como 

pelo fato de não causar deformação na estrutura metálica e permitir maior 

passividade do trabalho (Junior, 2007). 

                   As vantagens dos materiais cerâmicos são: estabilidade de cor, 

resistência ao desgaste e dificulta a adesão de placa bacteriana e as desvantagens 

são dificuldade de reparos, mais onerosos, possíveis distorções da estrutura 

metálica após várias queimas, mais trabalhosos de serem manuseados, fraturam 

com mais facilidades e exigem ligas metálicas específicas. Já as vantagens dos 

materiais resinosos são: facilidade de reparo, menos onerosos, processo de 

utilização mais simplificado e podem ser aplicados praticamente em qualquer liga 

metálica odontológica. Já as desvantagens são: perdem rapidamente o brilho, 

alteração de sua cor, desgastam com mais facilidade e menos lisura de superfície, 

facilitando a aderência de placa bacteriana. As cerâmicas são difíceis e muitas 

vezes, impossíveis de serem reparados, quando as fraturas são pequenas e estão 

localizadas em áreas que não requerem esforços, os reparos com resina composta 

pode ser realizados. Esses reparos são frágeis e se deslocam facilmente. 

Impossibilitando de fazer reparo, outra prótese deve ser confeccionada, desde a 

estrutura metálica até a aplicação final da porcelana. Aplicar porcelana sobre o metal 

já usado, a mesma se fratura e se destaca da estrutura metálica com muita 

facilidade. Já as próteses com os materiais resinosos, os reparos são fácies e 

rápidos, podendo toda a estrutura metálica ser reutilizada, aplicando sobre ela um 

novo material para revestimento estético (Cardoso, 2007). 
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                   Nas próteses totais fixas sobre implantes a resina acrílica 

termopolimerizavel e a porcelana, ambos sobre uma estrutura metálica. Esses 

materiais apresentam características físicas e mecânicas bem diferentes. A resina 

acrílica é resiliente, apresenta instabilidade de cor, baixa resistência ao desgaste e 

baixo custo. Além disso, existe uma grande desvantagem relacionada à distorção 

provocada por alterações dimensionais devido a um dos seguintes fatores: absorção 

ou perda de água da base da resina, estresse e fadiga flexural. A cerâmica, por sua 

vez, é friável, possui alta resistência ao desgaste, estabilidade de cor e alto custo. 

(Heckert et al., 2008). 

                   A cerâmica tem como vantagens alta resistência mecânica, baixa 

desgaste e a cor não mudam com o tempo e como desvantagens há fragilidade aos 

impactos e dificuldade de reparo em caso de fratura. A prótese metalocerâmica tem 

altas resistências. O material plástico tem como vantagens o preço e boa estética 

inicial e como desvantagens a mudança de cor ao longo do ano e menor resistência, 

são mais frágeis e sujeitas ao desgastes. As próteses metaloplástica tipo protocolo 

Branemark são bem empregadas nas reabilitações totais em implantes 

(MARKARIAN, 2008). 

                   As porcelanas apresentavam como principais vantagens: a durabilidade, 

a alta dureza, a estabilidade dimensional, a estabilidade de cor e a resistência ao 

desgaste e como desvantagens tem um alto custo, baixa resistência ao impacto a 

dificuldade para a realização dos procedimentos de desgaste. Os dentes de resina 

apresentam como principais vantagens resistência a rachaduras e ao ataque de 

solventes orgânicos, apresentam mais resistência flexural e ao impacto, transmitem 

um contato dentário agradável e menos trauma ao rebordo residual, são fáceis de 

serem desgastados e permitem acréscimo e um novo polimento, facilitando a 
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realização de ajustes estéticos e oclusais e como desvantagens a baixa tolerância 

ao meio bucal, pouco resistentes ao desgaste e suscetíveis à absorção de fluidos, o 

que compromete suas estabilidades químico-físicas, não possuem estabilidade de 

cor e absorvem odores facilmente (Telles et al., 2009). 

                   Através da metodologia empregada na análise de tensões em prótese 

fixa total implanto suportada em função da aplicação de resina acrílica 

termopolimerizável e do número de pilares,permitiu concluir que os revestimentos de 

resina acrílica termopolimerizável nas próteses do tipo protocolo Branemark, não 

gerou variação significativa da tensão nos pilares e o número de pilares não afetou a 

tensão no sistema,com ou sem revestimento de resina acrílica (Lobato, 2009). 
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Tópicos  

 

Metalocerâmica  

 

Metaloplástica 

Custo Maior  Menor 

Técnica Igual Igual 

Retenção Cimentada ou 

aparafusada 

Cimentada ou 

aparafusada 

Estética  Igual Igual 

Tempo de tratamento Maior Menor  

Dentes  Difícil  Mais fácil  

Peso  Maior  Menor  

Forças de impacto Maior  Menor  

Volume (largura) Igual Igual 

Durabilidade  Maior  Menor  

Reparos da prótese Difícil Mais fácil 

Fala / Pronuncia Igual Igual 

Estabilidade de cor Mantém  Não Mantém 

Desgaste do material Menor  Maior  

Tabela1- Comparações dos tipos de próteses em uma PF-3. 

Fonte:Motta,Mattos e Gutierrez, 2011. 
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3.5. CONTROLE DO SUCESSO DA PRÓTESE E DO IMPLANTE 

              

                   Deve ser feita uma manutenção a longo prazo, que se inicia após a 

instalação da prótese. Essa manutenção deve incluir, o exame clínico destinado a 

avaliar a qualidade dos tecidos periimplantares e da prótese, o exame radiográfico, o 

controle da eficácia do paciente, a eliminação do depósito de placa e de cálculo. O 

paciente é visto durante a semana que segue a colocação da prótese implanto 

suportada para receber instruções precisas de higiene, no primeiro ano visitas 

trimestrais são recomendadas, nos anos seguintes a manutenção ocorrerá de 6 em 

6 meses para pacientes que tem uma boca saudável, a manutenção só ocorrerá de 

3 em 3 meses para pacientes que tiveram doenças periodontais ou lesões 

periimplantares (Davarpanah, 2006). 

                   O controle sistemático realizado de maneira cuidadosa das próteses 

implanto-suportadas e do equilíbrio oclusal dos pacientes poderão detectar 

problemas, reduzindo as complicações relacionadas às próteses e seus 

componentes (Karl, 2008 ).        

                   A Importância mecânica de um assentamento passivo relaciona-se à 

longevidade estabilidade do sistema protético. A busca de um assentamento passivo 

é essencial na implantodontia (Silva et al., 2008). 

O sucesso do tratamento depende da manutenção dos implantes, 

juntamente ao domínio do conhecimento da técnica. A manutenção e a observação 

do nível de higiene oral levam à necessidade de um acompanhamento regular e 

freqüente pelo dentista, para que haja a presença do selamento biológico ao redor 

dos implantes. A higiene oral realizada pelo profissional é feita com curetas de 

plásticos e taça de borracha com pasta não abrasiva, as condições que devem ser 
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avaliadas durante a manutenção são: gengivites,hiperplasias e/ou hipertrofia de 

tecido mole periimplantar, fístulas, exposição do colo do implante e dor à palpação, 

fratura de parafusos e da prótese,perda dos contatos oclusais adequado e 

periimplantite (Neves, 2008). 

                   Visitas freqüentes e regulares de controle são necessárias para que se 

consiga acompanhar de perto cada caso, interceptando alguns problemas em seu 

início antes que transformem em grandes complicações (Hansen, 2009). 

                   Os fatores que contribuem para o sucesso do tratamento protético,e que 

tem grande importância na reabilitação sobre vários implantes é a passividade. O 

assentamento passivo pode ser definido como o menor desajuste marginal possível, 

resultando em uma estrutura protética que sob a ação das forças mastigatórias não 

provoca tensões excessivas nos implantes e que ao longo prazo contribuíra para o 

sucesso da reabilitação protética. As prótese sob reimplantes geram grande 

expectativa em relação ao resultado final sendo necessário que o profissional 

explique as limitações que este tratamento apresenta para esta expectativa seja 

congruente com a realidade, minimizando a possibilidade de decepções e 

aumentando a confiança do paciente com o profissional .Estudos longitudinais 

relatam um alto percentual de sucesso obtido com prótese tipo protocolo(98,6%), 

sendo relatado pelos pacientes uma melhora significativa na sua qualidade de vida e 

uma maior satisfação com a prótese  (Santos , 2010 ).  

                   Segundo a Faculdade Sarandi na Clínica CLIVO, nas consultas de 

manutenção deve ser realizado um controle oclusal e um mapeamento periodontal, 

quer vai continuar nos meses seguintes com intervalo de 1, 3, 6, 12, 18, e 24 meses 

(Motta, 2011). 
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3.6. INTERCORRÊNCIAS   
 
 
  

       Os estudos clínicos indicaram que a prevalência de fraturas na cerâmica 

variava entre 5 e 10% em 10 anos de uso (Coornaert et al., 1984). 

       Nas complicações biomecânicas de uma prótese implanto suportadas 

temos: a fratura do abutment protético, a fratura de parafusos, o afrouxamento do 

parafuso de fixação do abutment e de retenção protética, descimentação da prótese 

e a fratura do implante (NERGIZ,  2004).    

                   Uma das intercorrências que pode ocorrer é a fratura de abutment, isso 

ocorre quando há muita força e carga aplicada à prótese, para que isso não ocorra 

deve ser realizado ajuste oclusal por meio de redução da inclinação das cúspides, 

diminuição da largura vestíbulo-lingual e mesio-distal da prótese, eliminação dos 

contatos excursivos, obtenção de contatos oclusais centricos adaptação 

passiva,diminuição do comprimento do cantilever, proteção contra bruxismo através 

de placas de mordidas ou modificações quanto ao tipo de prótese e o número de 

implantes (Kim, 2005). 

                   Intercorrências como a fratura da estrutura metálica da 

prótese,normalmente ocorre quando ela está mal dimensionada e/ou quando o 

braço de cantilever é muito extenso, superior a 14 mm. Falhas no processo 

laboratorial, como porosidades, trincas ou problemas no processo de solda também 

podem ser responsáveis por fraturas da barra (Zarb, 2006). 

                   O tratamento reabilitador utilizando a técnica do protocolo de Branemark 

continua sendo excelente alternativa para pacientes edentulos. Apresenta como 

intercorrências estruturais mais comuns à perda ou fratura do parafuso do pilar 

intermediário e a fratura do acrílico. A resolução destas requer procedimentos 
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simples e rápidos. A fratura da barra metálica é uma intercorrência que exige maior 

número de consultas envolvendo procedimentos clínicos e laboratoriais. O 

estabelecimento de um programa de manutenção é fundamental para a longevidade 

e a redução de falhas estruturais nas reabilitações implanto-suportadas. (Rivaldo et 

al., 2007).    

                   O afrouxamento e fratura do parafuso é umas das complicações 

biomecânicas mais freqüentes relacionadas para as próteses totais fixas sobre 

implante sendo sua causa atribuída à falta de passividade das estruturas protéticas 

e a uma pré-carga inadequada (Blatt et al., 2007). 

                   As intercorrências podem ser de origem biológica ou mecânica sendo a 

primeira relacionada a um aumento da transferência de carga ao osso, a perda 

óssea,e a contaminação pela microflora e a segunda ao afrouxamento ou fratura do 

parafuso de retenção e a fratura do implante, e a descimentação e fratura da 

estrutura ou superfície das próteses. Neste trabalho, teve como objetivo fazer uma 

revisão e uma análise estatística de dados relacionados à intercorrências nas 

próteses sobre implantes. Dentre as variáveis pode-se considerar sexo, antagonista, 

tipo de hexágono de implante: externo ou interno, tipo de prótese: unitária ou 

ferulizada, forma de retenção da prótese: parafusada ou cimentada, idade, e região: 

anterior ou posterior. Foi observado que os resultados obtidos nessa análise 

multifatorial apresentaram diferenças estatísticas significantes que demonstraram o 

quanto cada variável podia influenciar no sucesso destas próteses. Os dados 

obtidos na pesquisa deste trabalho possibilitaram concluir que um menor número de 

afrouxamento de parafuso e de descimentação parecem ocorrer nos implantes de 

hexágono interno do que nos de hexágono externo tanto nas próteses unitárias e 

ferrulizadas e cimentadas ou parafusadas. Entretanto o presente trabalho não 
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encontrou um maior risco para as próteses retidas por implantes de hexágono 

externo quando comparada ao de hexágono interno. As complicações independem 

de sexo, mas o sucesso esta correlacionado com a idade, região e tipo de 

antagonista. Os dados e os resultados encontrados na análise clínica e estatística 

feita neste estudo demonstraram que próteses que possuíam hexágono externo 

constituíam 78.8% do total e apresentaram um índice de sucesso de 50% para os 

homens e de 47% para as mulheres. 15.5% das próteses cimentadas e 32.2% das 

próteses parafusadas que apresentaram falhas estavam retidas em implantes de 

hexágono externo contra 4% das descimentações e 5% dos afrouxamentos das 

próteses retidas em implantes de hexágono interno (Hansen, 2009).  

Os principais fatores etiológicos de sobrecarga aos implantes 

osseointegrados que estão relacionados são: A qualidade óssea apresentada pelo 

paciente, a direção das cargas aplicadas sobre a prótese implanto-suportada e a 

presença de sobrecarga. Na parte oclusal, ocorre por contatos prematuros, pela 

presença de hábitos para funcionais (bruxismo ou apertamento) e pela a extensão 

do cantilever das próteses totais (Sanitá et al., 2009). 
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Figura 34 – Fratura da cerâmica 
Fonte CLIVO 

Figura 35 – Fratura da estrutura 
metálica 

Figura 36 – Fratura da estrutura metálica 
Fonte CLIVO 

 Figura 37 – Tártaro na prótese fraturada 
 Fonte CLIVO 

       Figura 38 – Fratura  da resina    acrílica 
      Fonte CLIVO 

  Figura 39 – Fratura do dente da prótese  
                      e perda do implante 
  Fonte CLIVO 
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                                           4. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
 
4.1 MATERIAIS 
 
 

Foi realizado um estudo estatístico dos casos clínicos tratados no curso 

de pós-graduação da Faculdade Sarandi, na clínica do CLIVO, onde foram avaliados 

10 pacientes com idade entre 38 a 78 anos. Todos os pacientes foram submetidos a 

tratamento com prótese total fixa sobre implantes na arcada inferior com mais de 1 

ano da sua instalação, sendo que 5 pacientes apresentavam próteses 

metalocerâmica e 5 pacientes apresentavam próteses metaloplástica. 

 
4.2 MÉTODOS 
 
 

Obtido o levantamento dos dados, foi criada uma tabela de estatística 

descritiva na qual colocamos os insucessos e as intercorrências destas próteses, 

comparando a metaloplástica e a metalocerâmica. 

Pacientes Idade Tipo de 
prótese na A 
I 

Antagonista 
       A S 

Intercorrência Perda 
óssea 

C.A. 74 PTFI-MC D N Sem 2,0 mm 
M.I.A. 65 PTFI-MC PTFI-MC Sem 1,5 mm 
M.S.O. 56 PTFI-MC PTFI-MC Sem 1,5 mm 
C.S.L. 64 PTFI-MC PT Sem 1,5 mm 
M.P.B. 65 PTFI-MC PTFI-MC Afrouxamento do 

parafuso 
1,5 mm 

M.A.F. 62 PTFI-MP PTFI-MC Sem 2,0 mm 
M.S.O. 78 PTFI-MP PTFI-MC Sem 1,5 mm 
L.H.L. 57 PTFI-MP PTFI-MC Sem 1,5 mm 
V.P.M. 72 PTFI-MP PT Sem 2,0 mm 
 
 
 
E.M.G. 

 
 
 
38 

 
 
 
PTFI-MP 

 
 
 
DN com PF 

1ª Fratura da barra 
2ª Afrouxamento 
do parafuso 
3ª Perda do dente 
da prótese 

 
 
 
2,5mm 

Tabela 2 - Dados levantados. 
 
 A I – Arcada Inferior          PF - Ponte Fixa          PTFI-MC – Prótese total fixa sobre implante metalocerâmica 
 A S – Arcada Superior       PT – Prótese Total      PTFI-MP – Prótese total fixa sobre implante metaloplástica 
 D N – Dentes Naturais 
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Observações: 
 
                 A perda óssea é aproximada, pois foi verificada através de radiografias 
 
 que não foram submetidas ao mesmo padrão de contraste. 
 
                 A perda óssea até 1,5 mm no primeiro ano de função é normal ou  
 
fisiológica, quando o implante é de hexágono externo . 
 
 

                   A análise dos dados foi consubstanciada em métodos estatísticos e a 

análise descritiva dos dados através de gráficos Box Plot e tabelas de contingência. 

A tabela de contingência consiste no propósito de estudar a relação entre duas 

variáveis de classificação. Neste estudo, avaliou-se a perda óssea, as 

intercorrências e o tipo de prótese colocado na arcada inferior em relação à idade, 

com o objetivo de verificar qual a variável foi mais significativa. Foram selecionados 

10 pacientes aleatoriamente, através dos prontuários dos pacientes em tratamento 

na CLIVO. A partir da seleção, foram utilizados os Testes Não Paramétricos do Qui 

Quadrado, para avaliar o grau de associação entre a Perda Óssea e Tipo de 

Material colocado na Arcada Inferior e as mensurações das outras variáveis em 

estudo. 
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                                                          RESULTADOS   

 
                                             Tabela 3: Distribuição estatística 
 

Estatísticas Perda Óssea Idade 
Média 1,75 63,10 

Mediana 1,50 64,50 

Moda 1,50 65,00 

Desvio Padrão 0,35 11,29 

Quartis 

1o 1,50 56,75 

2o 1,50 64,50 

3o 2,00 72,50 

 
 
 
 
 
 
                                   Gráfico 1: Distribuição de dados segundo Idade 
 

 
                              No Gráfico 1, as idades dos pacientes se mostrou bem 

distribuída, pois a mediana é a linha que está no centro da caixa. Entretanto, a 

mesma se encontra entre 57 anos (1º Quartil) e 73 anos (3º Quartil), o que 

demonstra que a maioria é idosa. 

 
 
 
 



51 
 

 
  

                          Gráfico 2: Distribuição de dados segundo Perda Óssea 
 

 

                               Gráfico 2: Mostra que a caixa onde se encontra a maioria dos  

dados está posicionada entre 1,5mm (1º Quartil) e 2mm (3º Quartil), que são os 

menores valores da distribuição, tendo eles maior influência nos resultados.  

 
                Tabela 4: Relação entre variáveis e a Perda Óssea  
  

  Categorias 
Perda Óssea 

Entre 1,5 e 2 mm Entre 2 e 2,5 mm 
Freqüência % Freqüência % 

Prótese 
Arcada 
Inferior 

PTFI-MC 4 66,67 1 25 

PTFI-MP Total 33,33 3 75 
 6 100 4 100 

Idade 

Entre 38 e 48 
anos 0 0 1 25 
Entre 48 e 58 
anos 2 33,33 0 0 
Entre 58 e 68 
anos 3 50 1 25 
Entre 68 e 78 
anos 1 16,67 2 50 
Total 6 100 4 100 
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                   Na Tabela 4, foi traçado o perfil das amostras em relação à Perda 

Óssea, observa-se que a amostra, nas PTFI-MC teve maior ocorrência de perda 

óssea variando de 1,5mm e 2mm e idade entre 58 e 68 anos e que nas PTFI-MP 

teve uma maior perda óssea variando de 2mm e 2,5mm e idade entre 68 e 78 anos. 

                                    
 
                                    Tabela 5: Resultados do Teste de Hipóteses 
 

Variáveis 
Perda Óssea 

Qui Quadrado G.L Significância 
Prótese Arcada Inferior 1,67 1 0,197 
Idade 4,097 3 0,251 

 
 
                   Pode-se concluir que, entre as variáveis listadas, todas são 

independentes da Perda Óssea. 

 

 
                             Tabela 6: Relação entre intercorrência e variáveis 
 

Variáveis Categorias 
Intercorrências 

Nenhuma Fratura Afrouxamento Soltura 
Freqüência % Freqüência % Freqüência % Freqüência % 

Prótese 
Arcada 
Inferior 

PTFI-MC 4 50 0 0 1 50 0 0 

PTFI-MP 4 50 1 100 1 50 1 100 
Total 8 100 1 100 1 100 1 100 

Idade 

Entre 38 e 
48 anos 0 0 1 100 1 100 1 100 
Entre 48 e 
58 anos 2 25 0 0 0 0 0 0 
Entre 58 e 
68 anos 3 37,5 0 0 0 0 0 0 
Entre 68 e 
78 anos 3 37,5 0 0 0 0 0 0 

Total 8 100 1 100 1 100 1 100 

                   Na tabela 6, pode-se perceber que, avaliando a intercorrência, não 

houve este fenômeno com mais freqüência na Perda óssea entre 1,5 e 2mm e Idade 
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entre 58 e 72 anos. Na fratura, ocorreu nos seguintes casos: Prótese PTFI-MP, 

Perda óssea de 2 a 2,5mm e Idade entre 38 a 48 anos. No afrouxamento, as 

variáveis Prótese e Perda óssea não se pode afirmar a prevalência neste tipo, mas a 

Idade teve a maior ocorrência entre 38 e 48 anos. Na soltura, houve prevalência nos 

seguintes casos: Prótese PTFI-MP, Perda óssea entre 2 e 2,5mm e Idade entre 38 e 

48 anos.   

    
                            Tabela 7: Resultados do Teste de Hipóteses 

 

Variáveis 
Intercorrência 

Qui Quadrado G.L Significância 
Prótese 2,36 3 0,502 
Idade 16,91 9 0,276 

   Assim, Pode-se concluir que, entre as variáveis listadas, todas são independentes  

da intercorrência. 

 

 
                   Gráfico 3: Relação entre Intercorrências e perda óssea 
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                      Grafico 4: Relação entre Intercorrências e tipo de prótese 
 

              
 
                                    PTFI-MC – Prótese total fixa sobre implante metalocerâmica 
                                PTFI-MP – Prótese total fixa sobre implante metaloplástica 
 
 
                   O gráfico 4: Apresenta maior intercorrência nas próteses 

metaloplásticas, ocorrendo fratura da estrutura metálica, soltura dos dentes e 

afrouxamento do parafuso, já nas próteses metalocerâmicas  ocorreu só o 

afrouxamento do parafuso. 
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                                                        5. DISCUSSÃO  
 
 
                   Para obtermos sucesso no tratamento com implantes, depende 

diretamente de um plano de tratamento corretamente idealizado, antes da instalação 

dos implantes, o paciente deve receber o preparo protético prévio, isto é, o 

planejamento reverso, que permite ao protesista analisar o tipo de prótese que será 

utilizada, cimentada ou aparafusada, o número de implantes, fazendo um 

planejamento prévio estabelecido pela prótese diagnóstico que foi transformada em 

guia ou gabarito cirúrgico, melhorando o resultado final, respeitando a posição e o 

número de implantes (Carvalho, 2006;Zanetti, 2008; Mendes et al., 2010). 

                   O protocolo de um tempo cirúrgico, isto é, a carga imediata, pode ser 

executado, com segurança e previsibilidade, desde que os critérios de seleção de 

pacientes sejam obedecidos e a técnica cirúrgica seja realizada adequadamente. É 

um procedimento vantajoso, principalmente pela redução do tempo de tratamento, 

oferecendo ao paciente uma opção terapêutica mais rápida e confortável (Misch, 

2008; Vivacqua, 2008;Mendes, 2010).                  

                   A metalocerâmica consiste na união das propriedades mecânicas das 

ligas odontológicas fundidas com as excelentes propriedades estéticas das 

porcelanas, consiste em uma infra-estrutura metálica recoberta por porcelana. Os 

requisitos principais da metalocerâmica é a compatibilidade da liga metálica e da 

porcelana utilizada. A estrutura metálica é feita com metal nobre(Anusavice, 2005; 

Mccabe et al., 2006; Misch, 2008). 

                   As próteses metaloplástica são resinas conjugadas a uma estrutura de 

metal para reforço interno da prótese, elas servem para reabilitações totais em 

implantes, são as próteses tipo protocolo Branemark, que utilizam dentes de 

estoques em resina (Anusavice, 2005; Markarian, 2008; Freitas et al., 2009). 
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                   Na fase da moldagem, os materiais e as técnicas de moldagem, têm um 

papel importante na confecção de modelos, reproduzindo corretamente a morfologia 

do tecido gengival e a posição dos implantes. Existem dois métodos básicos de 

moldagem, a técnica direta ou moldeira aberta que são utilizados componentes 

quadrados de moldagem, esplintados ou não. A moldeira possui uma abertura por 

onde os componentes são desaparafusados e removidos juntamente com o molde e  

a outra técnica é a indireta ou moldeira fechada, são utilizados componentes cônicos 

de moldagem. O molde é removido da boca, os componentes são desaparafusados 

dos implantes e, posteriormente, reinseridos no molde. Não há nenhum tipo de 

esplintagem nessa técnica de moldagem (Arita, 2006; Maia et al., 2008; Pieralini et 

al, 2008).  

                   Com os registros no plano de cera, o modelo superior é montado no 

articulador semi-ajustável (ASA) com o uso do arco facial sendo fundamental para 

uma montagem adequada, com as relações maxilomandibulares, dimensão vertical 

de oclusão e a relação cêntrica, são registrada no articulador e o modelo inferior é 

montado no ASA. Depois dos modelos montados no articulador, faz a montagem 

dos dentes, que já foram selecionados quanto a forma e a cor dos dentes (Neto, 

2005; Miranda,2006; Nigro et al.,2008).       

                   Os planos de cera são usados para estabelecer o nível do plano oclusal, 

a zona neutra ou a forma do arco e os registros preliminares das relações 

maxilomandibulares, que incluem as relações horizontais e verticais das arcadas e 

uma estimativa da distância interoclusal (Telles, 2006; Zarb et al., 2006; Cunha et 

al.,2007).    

                   Com os registros realizados na placa base com plano de cera monta-se 

os dente, conforme à técnica correspondente  a uma prótese total. A seleção dos 
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dentes e a montagem devem respeitar as mesmas normas, mas com as seguintes 

características particulares: Utilizar dentes de resina composta, os dentes em 

balanço não deve superar dez milímetros por distal do último pilar, dependendo do 

número, das características  das fixações e da base de sustentação do arco 

formado, estabelecer desoclusões da área posterior com guias anteriores e caninas. 

Durante a prova dos dentes é muito importante observar os quesitos de estética e 

fonética, juntamente com a oclusão, para que se tenha sucesso no tratamento 

protético (Chaves, 2005; Miranda, 2006; Cunha et al.2007). 

                   Com o surgimento de implantes osteointegrados, avanços estão sendo 

obtidos em relação à precisão de fabricação e fundição de seus componentes 

protéticos(Dias, 2003). A estrutura metálica da prótese total fixa sobre implantes e 

todos os componentes do sistema, devem ser precisamente construídos, produzindo 

boa adaptação passiva, para que os parafusos dos sistemas possam manter a 

tensão de aperto entre os componentes protéticos e os pilares intermediários. 

Desajustes de adaptação devem ser evitados, porque podem gerar pré-cargas aos 

implantes (Sartori & Veloso, 2005; Telles, 2006; Sendyk, 2006).      

                   O ajuste oclusal da prótese, deve seguir os padrões para próteses 

convencionais, ajuste em relação cêntrica, ajuste em máxima intercuspidação 

habitual,  ajuste em lateralidade e ajuste em protrusão. Após o ajuste final da 

prótese, ela deve ser enviada ao laboratório para o polimento com brocas especiais 

e o glazeamento final (Barbosa et al.,2006; Novaes & Seixas, 2008; Sanitá et al., 

2009). A prótese aparafusada deve ser reinstalada e ,com torque de 10 a 20 N ,deve 

ser apertada em seu respectivo lugar utilizando para isso chaves correspondentes 

ou os chamados aparelhos para torque ,manual ou elétrico. Os orifícios oclusais 

costumam ser fechados, colocando uma mecha de algodão, uma fina camada de 
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guta-percha e preenche com resina fotopolimerizável. Já as próteses cimentadas 

devem ser fixadas com cimento fosfato de zinco, colocando uma camada fina na 

borda da prótese (Cardoso, 2007). Para, Chaves (2005) e Motta (2011), a prótese 

aparafusada deve ser fixada com um torque de 20N, as relações maxilares são 

novamente verificadas e  ajustada se necessário. A trajetória do parafuso pode ser 

selada com silicona leve, guta percha ou qualquer material de fácil remoção. 

Orientações de higiene oral devem ser passadas para o paciente e este deve 

retornar em alguns dias para avaliação de relações maxilares, caso for preciso, fazer 

ajustes até obter uma oclusão harmônica e estável. Com isso faz o selamento da 

trajetória do parafuso com resina foto. 

                   A cerâmica tem como vantagens, a estabilidade de cor, resistência ao 

desgaste, (Heckert et al., 2008; Markarian, 2008; Telles et al., 2009) e ainda tem 

uma difícil adesão da placa bacteriana (Anuavice, 2005; Cardoso, 2007). 

                   Como desvantagem a cerâmica exige ligas metálicas especificas, 

dificuldade de reparo, maior custo, fratura com mais facilidade (Anuavice, 2005; 

Markarian,2008; Telles et al., 2009) e distorção da estrutura metálica (Cardoso, 

2007; Junior, 2007;  Heckert et al., 2008). 

                   A vantagem da metaloplástica é a facilidade de reparos, menor custo 

(Heckert et al., 2008; Markarian, 2008: Telles et al., 2009) e ainda aceita qualquer 

liga metálica (Cardoso, 2007). 

                   Como desvantagens, a metaloplástica apresenta a alteração de cor, 

desgastam com mais facilidade, perdem o brilho (Anusavice, 2005; Cardoso, 2007; 

Markarian, 2009) e absorvem odores facilmente. (Heckert et al., 2008; Scolato, 2002; 

Telles, 2009). 
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                   Não foi encontrado nenhuma diferença significativa entre as superfícies 

oclusais de cerâmica e resina acrílicas na medição do pico de forças em relação a 

estrutura metálica (Stegaroiu et al., 2004; Lobato, 2009). 

                   Segundo o levantamento estatístico dos casos clínicos tratados no curso 

de pós-graduação da Faculdade Sarandi, na clínica CLIVO, a perda óssea em 

relação ao redor dos implantes independe do material utilizado na prótese total fixa 

inferior, a prótese metalocerâmica teve uma menor perda óssea variando de 1,5 mm 

e 2 mm e idade entre 58 e 68 anos. A prótese metaloplástica teve uma maior perda 

óssea variando de 2 mm e 2,5 mm e idade entre 68 e 78 anos, sendo que essa 

diferença foi mínima. Em relação ao tipo de intercorrências, as próteses 

metaloplásticas tiveram como maior prevalência a fratura, a soltura dos dentes. O 

afrouxamento dos parafusos ocorreu nos dois tipos de prótese metáloplástica e a 

metalocêramica. As intercorrências podem ser de origem biológica ou mecânica 

sendo a primeira relacionada a um aumento da transferência de carga ao osso, a 

perda óssea,e a contaminação pela microflora e a segunda ao afrouxamento ou 

fratura do parafuso de retenção e a fratura do implante, a descimentação e fratura 

da estrutura ou superfície das próteses. O estabelecimento de um programa de 

manutenção é fundamental para a longevidade e a redução de falhas estruturais nas 

reabilitações implanto-suportadas. (Nergiz, 2004; Rivaldo et al., 2007; Hansen, 

2009).    

                   Verificando que as próteses metaloplástica tiveram mais intercorrências. 

O controle sistemático realizado de maneira cuidadosa das próteses implanto-

suportadas e do equilíbrio oclusal dos pacientes poderão detectar problemas, 

reduzindo as complicações relacionadas às próteses e seus componentes (Karl, 

2008; Hansen, 2009). Deve ser feita uma manutenção a longo prazo, que se inicia 
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após a instalação da prótese. Essa manutenção deve incluir, o exame clínico 

destinado a avaliar a qualidade dos tecidos periimplantares e da prótese,o exame 

radiográfico,o controle da eficácia do paciente,a eliminação do depósito de placa e 

de cálculo. O paciente é visto durante a semana que segue a colocação da prótese 

implanto suportada para receber instruções precisas de higiene, no primeiro ano, 

visitas trimestrais são recomendadas, nos anos seguintes a manutenção ocorrerá de 

6 em 6 meses para pacientes que tem uma boca saudável, a manutenção só 

ocorrerá de 3 em 3 meses para pacientes que tiveram doenças periodontais ou 

lesões periimplantares (Davarpanah, 2006; Neves, 2008; Motta, 2011).                  

                   Para o sucesso do tratamento protético na reabilitação sobre vários 

implantes é de grande importância a passividade. O assentamento passivo pode ser 

definido como o menor desajuste marginal possível,resultando em uma estrutura 

protética que sob a ação das forças mastigatórias não provoca tensões excessivas 

nos implantes e que ao longo prazo contribuíra para o sucesso da reabilitação 

protética( Silva et al.,2008; Santos, 2010) 

                   Nas complicações biomecânicas de uma prótese implanto suportadas 

temos: a fratura do abutment protético, isso ocorre quando há muita força e carga 

aplicada à prótese(Kim, 2005) a fratura de parafusos, o afrouxamento do parafuso 

de fixação do abutment e de retenção protética, a causa atribuída é a falta de 

passividade das estruturas protéticas, a uma pré carga inadequada e extensões de 

cantilever (Blatt et all., 2007;Sanitá et al., 2009), descimentação da prótese, a fratura 

do implante e a fratura da estrutura metálica ou superfície das próteses (Nergiz, 

2004; Rivaldo, 2007).Nas complicações biológicas relacionadas  a um aumento da 

transferência de carga ao osso, a perda óssea e a contaminação pela micro flora 

(Hansen, 2009). 
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                                                       6. CONCLUSÃO 

                    

                    Através da revisão bibliográfica de artigos, levantamento clínico e 

análise estatística obtido no curso de especialização de implantodontia da 

Faculdade Sarandi na clínica Clivo, observou-se que a prótese metaloplástica 

apresentou maior intercorrência, ocorrendo fratura da estrutura metálica, soltura dos 

dentes e afrouxamento do parafuso, já na prótese metalocerâmica ocorreu só o 

afrouxamento do parafuso. A prótese metalocerâmica apresentou menor perda 

óssea em relação a prótese metaloplástica, as próteses metaloplásticas tiveram 75% 

de perda óssea entre 2 mm e 2,5 mm, já as próteses metalocerâmicas tiveram 

66,67% de perda óssea entre 1,5 mm 2 mm. Além disso a metalocerâmica 

apresenta uma melhor estética e uma estabilidade de cor, pode-se concluir que 

apesar do custo maior, a metalocerâmica leva uma grande vantagem em relação a 

metaloplástica, são mais resistente à corrosão, estabilidade dimensional e ainda tem 

uma difícil adesão a placa bacteriana. Com isso pode-se escolher o melhor tipo de 

material que deve ser usado e o tipo de tratamento que melhor enquadra ao 

paciente, satisfazendo a sua necessidade estética e funcional.  
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ANEXO I – CASOS CLÍNICOS  

 
CASO I 

 
                   Paciente M.S. idade 57 anos, sexo feminino, ASA 1, apresentou-se ao 

Centro de pós graduação da faculdade Sarandi na clínica clivo – Foi realizado uma 

confecção de uma prótese total fixa sobre implantes superior metalocerâmica. 

 
 

                     
  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 

Figura 40 – Transferentes instalados 
Fonte CLIVO 

Figura 41 – Colocação da resina Patter 
Fonte CLIVO 

Figura 42 – Registros em cera 
Fonte CLIVO 

Figura 43 – Prova estética 
Fonte CLIVO 
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Figura 44 –  Componente intermediário  
Fonte CLIVO 

Figura 45 – Prova da estrutura metálica 
Fonte CLIVO 

Figura 46 – Prova da cerâmica 
Fonte CLIVO 

Figura 47 – Ajuste oclusal 
Fonte CLIVO 

Figura 48 – Prótese metalocerâmica 
Fonte CLIVO 

Figura 49 – Prótese instalada 
Fonte CLIVO 
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Caso II 

                   Paciente J.A.T.S. idade 48 anos, sexo masculino, ASA 1, apresentou-se 

ao Centro de pós graduação da faculdade Sarandi na clínica clivo – Foi realizado um 

tratamento protético na arcada superior com uma prótese total fixa sobre implantes 

metaloplástica. 

  

                                                  
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 

Figura 50 – Transferentes instalados 
Fonte CLIVO 
 

Figura 51 – Registro em cera 
Fonte CLIVO 

Figura 52 – Prova estética 
Fonte CLIVO 

Figura 53 – Prova da estrutura metálica  
Fonte CLIVO 
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Figura 54 – Prótese metaloplástica 
Fonte CLIVO 

Figura 55 – Prótese instalada 
Fonte CLIVO 

Figura 56 -  Ajuste oclusal 
Fonte CLIVO 

Figura 57 – Prótese finalizada  
Fonte CLIVO 


