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Fratura de implante dentário:
relato de caso clínico

Rogério Coelho de Aguiar
Daiana Scherer

Tamara da Croce Battisti
Humberto Thomazi Gassen

Aurelício Novaes Silva Junior

RESUMO
A fratura de implantes dentários é uma complicação rara que pode ocorrer na prática

clínica. As causas dessa complicação estão relacionadas, na maioria das vezes, à não obser-
vância dos protocolos estabelecidos para a sua instalação. Além disso, as dificuldades de reso-
lução que o caso pode apresentar acarretam em falhas de planejamento ou desenvolvimento
inadequado de protocolo cirúrgico. No presente estudo, a etiologia, as conseqüências, assim
como as possíveis formas de resolução dessa complicação são abordadas. O objetivo do estu-
do foi descrever um caso de fratura de um implante dentário sob a forma de relato de caso
clínico, analisando as possíveis causas que levam a esse evento.

Palavras-chave: Implante dentário. Bruxismo. Fadiga.

Dental implant fracture: Case report

ABSTRACT
The implants fractures are a rare complication that occurs in the practical clinic. The

causes of this complication are related, most of the time, to the non-observance of the protocols
established for its installation. Moreover, the resolution difficulties that the case can present
they cause planning faults or inadequate development of surgical protocol. In the present
work, the etiology, the consequences, the classifications, as well as the possible resolution
ways of this complication had been boarded in the literature revision. The objective of present
study was describe a case of a dental implant fractured, under the format of a case report,
analyzing the possible causes that lead to this event.
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INTRODUÇÃO
Os implantes dentários osseointegrados tornaram-se uma importante modalidade

terapêutica nas últimas décadas, oferecendo aos pacientes uma solução estética e
funcional com índices de sucesso entre 90 e 95% (ADELL et al., 1990; LEKHOLM et
al., 1994; BUSER et al., 1997; LEVINE et al., 1999).

A osseointegração, definida inicialmente como uma conexão direta do tecido
ósseo funcional e o biomaterial titânio, teve sua aplicação clínica em humanos a partir
de 1965, em casos específicos de edentulismo total inferior, sendo posteriormente
aplicada a casos de edentulismo parcial e unitário (BRANEMARK, 1985).

O titânio, por ser um material biocompatível, não é reconhecido como um corpo
estranho pelo organismo. É apresentado em diferentes graus de pureza sendo, em geral,
mais utilizado na forma de titânio comercialmente puro. Essa apresentação é dividida
em quatro graus. Enquanto o Grau 01 é o mais puro e o mais maleável, o grau 04 possui
contaminantes em quantidade aceitável e é mais rígido. Alguns sistemas de implantes
empregam a liga de titânio, constituída por titânio, alumínio e vanádio, cuja característica
primordial é ser mais resistente mecanicamente (CARVALHO et al., 2001).

Apesar do grande índice de sucesso, algumas complicações têm sido observadas
no decorrer dos anos. Essas complicações podem ser divididas em três grupos, de acordo
com suas origens: processo biológico (falhas na osseointegração e periimplantite),
inadequações mecânicas (fratura) e adaptação do paciente (TONETTI, SCHMID, 1994).

As complicações também podem ser classificadas em tardias e precoces. Piattelli
et al. (1998) relatam que as falhas precoces, antes da conexão do pilar protético, são
ocasionadas por problemas durante a cirurgia. Já as falhas tardias são devido a eventos
patológicos que envolvem implantes previamente osseointegrados. Um exemplo de
falha tardia é a fratura de implante que, embora rara, pode causar problemas
significativos tanto para os profissionais, quanto para os pacientes.

Sugere-se que estas fraturas estão relacionadas ao estresse protético e funcional
associados à perda progressiva do osso. Além disso, defeitos no projeto e manufatura
do implante, ajuste inadequado da estrutura protética e sobrecarga fisiológica ou
biomecânica podem contribuir para um aumento dos riscos de fratura de implantes
dentais (BALSCHI, 1996).

Segundo Misch (2002), o bruxismo está fortemente relacionado a fatores de risco
para falhas tardias. Bruxismo e hábitos parafuncionais oclusais são fatores que, dependendo
de sua força, freqüência, duração e direção podem levar à fratura dos implantes. Quando
localizados na região posterior mandibular, estão mais propensos a fraturas. Porém, a
maioria dos implantes fraturados não se deve somente à força oclusal, mas também à
fadiga do metal, periimplantite, secção transversal do implante e à concentração de stress.

A região mais freqüente das fraturas é a posterior, tanto em mandíbula como em
maxila (NERGIZ et al., 2004). Em uma análise retrospectiva, 39 pacientes com
implantes fraturados tiveram seus casos avaliados quanto às prováveis causas. A grande
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maioria (35) das fraturas ocorreram na região posterior, enquanto 30 dos casos tinham
como apoio somente um ou dois implantes, que estavam expostos a forças oclusais
pesadas, bruxismo ou pônticos em cantilever (RANGERT et al., 1995).

Eckert et al. (2000) avaliaram 4937 implantes para definir a incidência e os
fatores de risco associados às fraturas tardias de implantes dentários. Observaram
índices semelhantes de fratura em maxila e mandíbula (0,6%). Ainda, as fraturas
ocorreram mais em reabilitações protéticas fixas parciais (1,5%) que em totais (0,2%).
Na maioria dos casos observados, a fratura da prótese ou do parafuso do pilar precedeu
a fratura do implante.

Segundo Green et al. (2002), fraturas de implantes são complicações tardias
ocorridas devido à sobrecarga biomecânica. Enfatizam ainda, que a sobrecarga pode
ser influenciada pelo assentamento incorreto da supra-estrutura, disposição em linha
reta de implantes unidos, forças de alavanca, forças oclusais pesadas (bruxismo,
apertamento oclusal), tamanho do implante e sua localização, além da fadiga do metal.

Assim, o objetivo do presente estudo foi descrever um caso de fratura de um
implante dentário, analisando as possíveis causas que levam a esse evento.

RELATO DE CASO CLÍNICO
Paciente de 47 anos de idade, sexo masculino, compareceu à clínica odontológica

queixando-se de sintomatologia dolorosa à palpação na região do dente 24, aumento
de volume e fratura de sua prótese há dois meses. Ao exame físico, constatou-se
presença de inflamação na região, sangramento gengival e ausência da coroa protética
do dente 24. Ao exame radiográfico periapical, evidenciou-se a presença de um implante
com fratura no nível do terço cervical.

Três possibilidades de tratamento foram propostas ao paciente. A primeira seria
o sepultamento do implante fraturado e a confecção de uma prótese fixa apoiada nos
elementos 23 e 25. A segunda opção foi a reabilitação através de uma prótese parcial
removível. Já a terceira possibilidade consistia na remoção do o implante fraturado e
posterior reabilitação com implante, associado ao enxerto ósseo.

Visando a maior conforto, função mastigatória, facilidade de higienização e
preservação de tecido dentário do elemento 23, o paciente optou por novo tratamento
através de implante. Solicitou-se a realização de uma tomografia computadorizada,
observando-se a imagem do implante fraturado (Figuras 1, 2, 3).

FIGURA 1 – Tomografia em corte axial evidenciando a presença do implante dentário.
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Após realização de novo planejamento, o paciente submeteu-se a cirurgia para
remoção do implante fraturado e realização de enxerto ósseo, com a finalidade de
colocação de novo implante após 6 meses. Como medicação pré-operatória foi prescrito
Amoxicilina (Amoxil® – Brainfarma Indústria Química e farmacêutica LTDA; Rio
de Janeiro – RJ) 02g e Etoricoxib (Arcóxia® – Merck Sharp & Dohme do Brasil;
Campinas – SP) 120 mg uma hora antes do procedimento cirúrgico. A assepsia
extrabucal foi realizada com gel de clorexidine a 2% e a intrabucal com bochecho de
solução de Digluconato de Clorexidine a 0,12% (Farmácia Ulbra, Canoas – RS), 15
ml durante 30 segundos.

Foi realizada uma incisão linear sobre a crista óssea com duas relaxantes (mesial
e distal) entre os dentes 23 e 25, utilizando uma lâmina de bisturi número 15 (Med
Bisturi® Medgoldman Indústria Companhia LTDA) com posterior descolamento
mucoperiostal para a exposição do implante fraturado – Incisão de Novak-Peter. Com
uso de uma broca Trefina (quatro milímetros de diâmetro) em baixa rotação, sob
constante irrigação com soro fisiológico 0,9% e com o auxílio de uma pinça Healstead
(Figura 4), removeu-se o implante fraturado. Na Figura 5, observamos o implante
removido e suas dimensões.

FIGURA 2 – Tomografia Computadorizada em
três dimensões.

FIGURA 3 – Visualização mais aproximada
sugerindo a fratura do implante dentário.

FIGURA 4 – Remoção do implante fraturado
com auxílio de uma pinça Healstead.

FIGURA 5 – Implante dentário removido.
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Realizada a remoção do enxerto ósseo autógeno para preenchimento do defeito,
a região doadora escolhida foi a da tuberosidade maxilar do lado esquerdo, pela
necessidade de uma pequena quantidade de tecido ósseo para o caso específico, pela
baixa morbidade pós-operatória e pela ausência de prejuízos estéticos e funcionais ao
paciente.

O tecido ósseo autógeno foi triturado e misturado a 0,05 cc de osso liofilizado
bovino (Genius® – Baumer S. A.; Mogi Mirim – SP), buscando maior volume ósseo.
Essa mistura foi hidratada com soro fisiológico e inserida na região receptora. Uma
membrana reabsorvível de origem bovina (Genius® – Baumer S. A.; Mogi Mirim –
SP) foi acomodada sobre o enxerto procedendo-se com relaxamento do retalho no
nível periostal, para a realização de uma sutura em pontos simples com fio de seda 4.0
(Ethicon® jonhson e Jonhson Produtos Profissionais Ltda; São Paulo – SP).

No pós-operatório, foi prescrito Etoricoxib (Arcóxia® – Merck Sharp & Dohme
do Brasil; Campinas – SP) 120 mg de 24/24 horas por três dias, dois comprimidos de
Paracetamol 500mg (Tylenol® – Medley SA Indústria farmacêutica São Paulo – SP)
de 06/06 horas por três dias e bochechos com Digluconato de Clorexidine 0,12%
(Farmácia Ulbra, Canoas – RS) após as primeiras 24 horas, de 12/12 horas, durante
duas semanas. A remoção da sutura foi realizada sete dias após a cirurgia e a colocação
de um novo implante na região após seis meses. Alguns dias antes da colocação de
novo implante, foi solicitada uma radiografia panorâmica, para avaliação do tecido
ósseo e observou-se que a área estava apta para a sua colocação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fratura de implantes dentais é um fenômeno raro com conseqüências clínicas

diversas (GREEN et al., 2002).

No presente estudo, apresentou-se um caso de fratura de implante onde pode-se
analisar suas principais causas, assim como as possíveis formas de resolução clínica
na ocorrência desta complicação. Este tipo de fratura pode ser definida como uma
falha tardia com etiologia multifatorial.

Segundo Charton-Picard, Eloy (2000), a periimplantite pode resultar em absorção
óssea, o que pode ter como conseqüência uma fratura. Ainda, a fuga dos íons metálicos
citotóxicos no tecido periimplantar pode ser um fator que facilita esta reabsorção.

A superestrutura (coroa ou ponte) pode ser a fonte desses íons, especialmente
quando é confeccionada em ligas nobres ou não nobres. Sinais e sintomas clínicos
locais da reação incluem descoloração, edema, sangramento e infecção (ROSENTIEL
et al., 1995).

A corrosão da coroa metálica pode ser causada ou acelerada por diferenças no
potencial elétrico entre o implante (de titânio puro) e a coroa (de liga níquel-cromo-
molibdênio). Portanto, o titânio é um metal altamente reativo, ao contrário do que se
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acreditava anteriormente. Entretanto, a possibilidade da corrosão galvânica deve ser sempre
considerada quando se escolhe a liga metálica para a coroa (TURPIN et al., 2000).

Acredita-se que os íons de níquel, corroído por metais não-preciosos, podem
causar necrose tecidual, perda óssea, danos na mineralização óssea e também perda
de implantes ortopédicos. Os íons de níquel são tóxicos para as células e afetam sua
diferenciação e proliferação. Recentemente foi recomendada a limitação do uso de
níquel na cavidade bucal (CHARTON-PICARD, ELOY, 2000).

Quando ocorre uma fenda em um implante, o titânio, em um ambiente biológico,
absorve hidrogênio, e essa pode ser a razão para a fratura tardia do implante
(YOKOYAMA et al., 2002).

Brunel et al. (2000) fizeram uma análise histológica de um implante fraturado
(Biovent®) onde se observou que havia uma ótima osseointegração. A conclusão foi
de que a fratura ocorreu devido à fragilidade na região do colar no desenho desse
implante.

De fato, a causa da fratura relatada nesse estudo pode estar associada à fragilidade
do material associada a fatores oclusais. Portanto, a utilização de materiais de qualidade
tanto do implante quanto da prótese é fundamental, podendo evitar esse tipo de
insucesso.

Implantes de maior diâmetro e implantes adicionais são uma alternativa para
diminuir o stress, principalmente na região de molares. Esses devem ser posicionados
de forma a eliminar o pôntico em cantilever.

No caso apresentado, a situação clínica de fratura foi resolvida com sucesso de
uma maneira relativamente conservadora. O Implante fraturado foi removido através
de uma broca trefina e outro implante foi recolocado após colocação de enxerto ósseo
de tuberosidade no local. A opção de remoção do implante por contra-torque é
considerada a ideal, porém, como houve fratura na região cervical do implante, esta
opção tornou-se inviável.

Muroff (2003) ressalta que a ocorrência de fratura de implante unitário, embora
não freqüente, pode ser reduzida com um manejo clínico prudente. Inclinação de
implante, diâmetro e altura adequados e outros cuidados podem evitar a fadiga do
material que ocasiona a fratura.

Para Misch (2002), as placas de proteção noturna e guias oclusais em lateralidade
e protrusão podem reduzir forças laterais danosas ao sistema implante-prótese. Em
casos onde uma oclusão estável é impossível de ser obtida, o profissional deve estar
atento para realizar o planejamento de forma que forças danosas não incidam sobre o
implante diminuindo assim os risco de fraturas.

Novos estudos longitudinais devem ser realizados no sentido de elucidar o
mecanismo exato da ocorrência de fraturas que apesar de terem ocorrência rara, implica
em severas complicações clínicas para a sua resolução.



43Stomatos, v.13, n.24, jan./jun. 2007

Por fim, apesar de todas as qualidades de um implante dentário, complicações
ou insucessos podem ocorrer. Mesmo com todo o avanço da Odontologia, o percentual
esperado de insucessos varia muito na literatura. As complicações ocorrem por falhas
na indicação de tratamento, planejamento cirúrgico e protético inadequados, fatores
do próprio organismo ou higiene bucal deficiente. Portanto, deve-se ter cuidados na
conformação adequada da prótese, boa distribuição das forças, número suficiente de
implantes, correta angulação dos implantes, torque do implante, correta fixação do
parafuso e manutenção periódica desses pacientes.
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