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Este estudo mostra o acompanhamento clínico e radiográfico de 12 a 15 anos
de 58 implantes unitários do sistema Branemark de plataforma regular (3,75
ou 4,0mm de diâmetro), instalados em pacientes dos gêneros masculino e
feminino, em áreas de incisivos, caninos, pré-molares e molares e restaurados
com pilares de titânio CeraOne e coroas AllCeram ou metalocerâmicas. Os
resultados revelam elevado percentual de sucesso para os implantes (98,3%)
e para as próteses cimentadas sobre os pilares CeraOne (96,5%). Poucos
problemas foram encontrados, como: 3 casos de afrouxamento de parafuso
do pilar CeraOne, 1 caso de fratura de implante por hábitos parafuncionais,
2 casos de fratura da coroa de porcelana e 1 caso envolvendo formação de
fístula. Dentro das limitações deste estudo, pode-se concluir que: com este
sistema de implantes é possível obter bons resultados funcionais e estéticos,
a médio e longo prazo, desde que os protocolos cientificamente estabelecidos
sejam observados.
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O objetivo deste estudo foi analisar os percentuais de sucesso, insucesso e intercorrên-

Resultados

cias do sistema Branemark usando implantes
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Material e métodos

De abril de 1991 a novembro de 1994,
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58 implantes plataforma regular (RP) de 3,75

ram encontradas como afrouxamento de pa-
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Figura 1A - Caso clínico inicial com pilar CeraOne posicionado.

Figura 1B - Caso clínico inicial com coroa cimentada.

Em um desses 3 casos, observou-se a
presença de abscesso e fístula periimplantar.
Isso ocorreu pela contaminação da área devido ao afrouxamento do parafuso e movimentação do conjunto pilar-coroa. O tratamento
empregado foi eliminação total do abscesso
através da remoção do conjunto pilar-coroa,
retalho mucoperiostal, curetagem da área e
instalação de um pilar de cicatrização por uma
semana. Decorrido esse período, o conjunto
pilar-coroa-parafuso, após sofrer processo de
limpeza e esterelização, foi reinstalado, aplicando torque de 32Ncm e fechamento da
perfuração de acesso na coroa com resina
composta.
Duas coroas CeraOne AllCeram apresentaram-se fraturadas (3,5%) e houve necessidade de substituição.
Discussão
Figura 1C - Radiografia do caso (inicial), mostrando correta adaptação
da coroa e aspecto radiográfico adequado da interface osseointegrada.
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Os resultados encontrados nesse estudo
mostram um alto percentual de sucesso para
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Figura 1D - Acompanhamento de 13 anos, mostrando a estabilidade e
excelência dos tecidos gengivais ao redor da coroa CeraOne.

os implantes (98,3%) como também para as
próteses instaladas (96,5%), similares aos
dados obtidos por Jemt et al.9, Laney et al.10,
entre outros.
Os casos clínicos que foram estudados
durante 12 a 15 anos de acompanhamento
(Fig. 1,2) revelaram características clínicas
e radiográficas satisfatórias em relação às
funções estéticas e mastigatórias, bem como
bom comportamento dos tecidos gengivais
periimplantares e tecido ósseo ao redor dos
implantes (Fig. 1,2 ). Esses dados estão de

Figura 1E - Radiografia periapical pós operatória de 13 anos, mostrando a estabilidade e manutenção do tecido ósseo ao redor do implante.
Notar os níveis das cristas ósseas mesial e distal comparáveis com os da
radiografia inicial.

acordo com os critérios para o sucesso estabelecido por Albretsson e Lekholm2.
O afrouxamento de 3 parafusos de pilares
(5,2%) dentre os 58 implantes inseridos foi

vedado com resina composta. Considerou-se

insignificante. Em tais casos, o procedimento

esse evento como intercorrência e não como

clínico foi a confecção de perfuração na co-

uma complicação, tendo em vista que o rea-

roa protética a fim de criar acesso para o re-

proveitamento dos três conjuntos pilares-co-

parafusamento usando-se torque de 32Ncm

roas, através do reapertamento, evitou suas

e nova checagem da oclusão. O orifício foi

substituições.
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Figura 2A - Caso clínico inicial com pilar CeraOne posicionado.

Figura 2B - Caso clínico inicial logo após cimentação da coroa Ceraone.

Com a introdução do pilar CeraOne associado ao uso do torquímetro eletrônico e parafuso
de ouro, os problemas relacionados ao afrouxamento e perda do parafuso foram reduzidos
significantemente. O parafuso de ouro reduz o
atrito fricional entre ele e o implante; o ouro
tem maior resistência que o titânio resultando
em melhor e maior pré-carga controlada pelo
uso do torquímetro. Atualmente os parafusos de
titânio revestidos com vaporização de diamante
ou o tratamento com teflon permitem um melhor deslizamento seu no interior do implante
(devido à redução do coeficiente friccional)
e maior pré-carga. A cimentação de próteses
sobre implantes unitárias é vista como a mais
apropriada técnica para maximizar a estética,
especialmente no segmento anterior da maxila5.
Com relação ao agente cimentante utilizado, de
acordo com Clayton et al.5, foi o cimento fosfato
Figura 2C - Radiografia periapical do caso (inicial), mostrando aspecto
radiográfico adequado da interface osseointegrada, bem como do nível ósseo interproximal.
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de zinco. As características geométricas do pilar
CeraOne (paralelismo, configuração hexagonal
das paredes axiais, altura, área de superfície de
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Figura 2D - Vista frontal do controle de 10 anos, mostrando a estabilidade e saúde dos tecidos peri-implantares.

Figura 2E - Vista aumentada da figura 2D. Notar excelência do tecido
gengival e estabilidade das papilas gengivais interproximais.

contato e espaço existente para o cimento entre o pilar e o coping protético) são responsáveis por uma boa performance do cimento e do
conjunto pilar-coroa.
A fratura do implante encontrada neste estudo, pode estar relacionada com sobrecarga
biomecânica, a mesma que provêm de hábitos
parafuncionais e/ou desenhos de próteses. De
acordo com Balshi4, a força excessiva oclusal
gerada, especialmente em movimentos laterais
e em próteses com cantilever, apresenta maior
possibilidade para ocorrência de fraturas do
implante17. Nos pacientes com hábitos parafucionais, a placa oclusal é recomendada para
minimizar o sistema de sobrecargas que podem
levar a fraturas de coroas e até mesmo do próprio implante14. Como essa fratura ocorreu na
área de molar inferior, a coroa apresentava cantilever para mesial e distal, tendo em vista o uso
de de implante 3,75mm de diâmetro. Nos dias
de hoje, essa fratura poderá ser evitada utilizando-se implante de diâmetro maior.

Figura 2F - Radiografia periapical pós-operatória de 10 anos mostrando estabilidade da osseointegração e manutenção da altura das cristas
ósseas interproximais.
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Figura 2G - Vista frontal do controle pós-operatório de 15 anos, mostrando a manutenção e saúde dos tecidos gengivais ao redor da coroa
CeraOne.

Figura 2H - Vista frontal do controle pós-operatório de 15 anos, mostrando a excelência da saúde gengival e a estabilidade das papilas gengivais interproximais.

Conclusões

O percentual de sucesso das fixações
Branemark foi de 98,3% e das próteses de
96,5%; o percentual da intercorrência de
afrouxamento do parafuso do pilar foi de
5,2%.
Dentro das limitações desse estudo,
pode-se afirmar que o sistema Branemark é
um método seguro para a obtenção de bons
resultados nas reabilitações unitárias com osseointegração.

Figura 2I - Radiografia periapical pós-operatória de 15 anos, mostrando
a manutenção e estabilidade da osseointegração e a altura das cristas
ósseas interproximais. Notar aumento da densidade óssea ao redor do
implante.
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A 12 to 15 longitudinal study of the branemark system
and cemented single prosthesis
ABSTRACT
This study shows a 12 to 15 year clinical and radiographic follow-up on 58 Branemark system single
implants using regular platform (3.75 or 4.0 mm of diameter), installed in male and female pacients, in
incisor, canine, pre-molar and molar area, and restored with CeraOne abutments and AllCeram or metalceramic crowns. The results revealed a high success rate for implants (98.3%) as well as for the prosthesis
cemented over the CeraOne abutments (96.5%). Very few problems were encountered as: 3 unscrewing
cases of CeraOne abutment, 1 case of implant fracture in pacient with parafunctional habits, 2 cases of
porcelain crown fracture and 1 case involving fistula formation. Among the limitations of this study, it can
be concluded that with this implant system it is possible to obtain good functional and aesthetic results
mid and long term as long as scientifically established protocols are followed.
KEY WORDS: Branemark System. CeraOne abutment. Single tooth replacement. Unscrewing. Cemented restorations.
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