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QUAL O IMPACTO DO BRUXISMO NA IMPLANTODONTIA?

Francis Mary Buczak

RESUMO

A reabilitação implantossuportada realizada em indivíduos com bruxismo gera um
aumento da possibilidade de fracasso do tratamento devido a sobrecarga oclusal. O
bruxismo é uma das causas de disfunções temporomandibulares, falha de
restaurações dentárias e desgaste dos dentes e pode ser considerado uma
contraindicação para implantes dentários. O presente trabalho teve como objetivo
revisar a literatura a respeito do impacto do bruxismo em próteses sobre implante e
região peri-implantar. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na língua portuguesa e
inglesa nas bases de dados PubMed, Medline, Google Acadêmico e Scielo,
utilizando o recorte temporal 2000 a 2020. Utilizou-se as palavras-chave “bruxismo”,
“implantes dentários”, “prótese implantossuportada”, “bruxism”, “dental implants”,
“implant-supported prosthesis”. Verificou-se que o bruxismo de forma isolada não
causa falhas nos implantes, entretanto a sobrecarga oclusal gerada por essa
condição pode causar avarias nos implantes. Conclui-se que cuidados extras são
necessários durante o planejamento e manutenção dos implantes em pacientes com
bruxismo.

Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular.
Osseointegração. Bruxismo.



WHAT IS THE IMPACT OF BRUXISM ON IMPLANTODONTY?

ABSTRACT

Implant-supported rehabilitation performed in individuals with bruxism increases the
possibility of treatment failure due to occlusal overload. Bruxism is one of the causes
of temporomandibular disorders, failure of dental restorations and tooth wear and
can be considered a contraindication for dental implants. Therefore, this study aimed
to review the literature regarding the impact of bruxism on implant prostheses and
the peri-implant region. A bibliographic search was carried out in the PubMed,
Medline, Google Academic and Scielo databases, using the time frame from 2000 to
2020. The keywords “bruxism”, “dental implants”, “implant-supported prosthesis”,
“bruxism” were used ”, “dental implants”, “implant-supported prosthesis”. It was
found that bruxism alone does not cause implant failures, however, the occlusal
overload generated by this condition can cause implant damage. It is concluded that
extra care is needed during the planning and maintenance of implants in patients
with bruxism.

Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome. Osseointegration.
Bruxism.
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1 INTRODUÇÃO

A osseointegração inovou a Odontologia e trouxe benefícios quando

comparado aos tratamentos convencionais, tais como uma melhor retenção e

estabilidade das reabilitações. Mesmo com alto índice de sucesso, algumas falhas

podem ocorrer (ZAVANELLI et al., 2011; PENHA JUNIOR e GROISMAN, 2017). 

O fracasso de um implante depende dos hábitos e da saúde sistêmica do

paciente, além da condição cirúrgica e protética em que o procedimento é executado

(EL ASKARY et al., 1999). A sobrecarga oclusal é um dos fatores que aumentam a

probabilidade de fracasso do tratamento. Sugere-se que o bruxismo pode causar

uma sobrecarga nos implantes e como consequência gera fraturas ou perda óssea,

resultando em falha (SCHWARTZ-ARAD et al., 2008).

Bruxismo é uma atividade da musculatura mastigatória repetitiva

caracterizada por apertamento, ranger de dentes, segurar ou empurrar a

mandíbula com ou sem contato dental (LOBBEZOO et al., 2018). O bruxismo pode

ser diagnosticado usando um dos seguintes métodos: questionário, inspeção clínica,

eletromiográfico (EMG) e polissonográfico (LOBBEZZOO et al., 2018).

O bruxismo é classificado como primário ou secundário . A forma primária é

um distúrbio crônico persistente, com evolução a partir do seu aparecimento na

infância ou adolescência para a idade adulta. Já o secundário está associado com

outros transtornos clínicos: neurológico, psiquiátrico, casos de depressão e uso de

drogas (BADER; LAVIGNE, 2000). Além disso, o bruxismo do sono é uma atividade

muscular da mastigação durante esse período, não sendo considerado um distúrbio

do movimento ou do sono em indivíduos saudáveis (LOBBEZOO et al., 2018).

O bruxismo em vigília ocorre enquanto o paciente está acordado, incluí

atividades musculares excessivas que podem levar a uma sobrecarga,

impactando negativamente o sistema estomatognático. Esses efeitos adversos

advindos do bruxismo tem sido razão de investigação sobre a possibilidade de

causar falhas dos implantes osseointegrados e das próteses confeccionadas sobre

os implantes. No entanto, os resultados são divergentes o que prejudica a atuação

clínica. Portanto, investigar baseado em uma revisão de literatura qual o real impacto

do bruxismo na implantodontia será benéfico aos clínicos e aos pacientes.

O presente trabalho teve como objetivo revisar a literatura a respeito do

impacto do bruxismo nos implantes osseointegrados e das próteses confeccionadas
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sobre os implantes.

1.1. METODOLOGIA

Para a realização dessa revisão, utilizou-se uma estratégia de busca

detalhada e avançada nos bancos de dados PubMed, Medline, Google Acadêmico e

Scielo. Utilizou-se como descritores: “bruxismo”, “implantes dentários”, “prótese

implantossuportada”, “bruxism”, “dental implants”, “implant-supported prosthesis”.

Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2000 a 2020.

2 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

2.1. BRUXISMO E OS IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS

Embora o bruxismo não possa ser considerado uma ameaça à vida humana,

ele pode ser o fator etiológico de danos causados as estruturas de suporte dos

dentes, disfunções temporomandibulares, dor musculoesquelética, falha de

restaurações dentárias e desgaste dos dentes (BONACIN FILHO, 1988). O bruxismo

é uma contraindicação para implantes dentários, no entanto essa consideração é

questionável na literatura (GRANDI et al., 2012).

Engel et al. (2001) realizaram um estudo no intuito de avaliar o efeito dos

desgastes oclusais na perda óssea vertical. Avaliaram 824 pacientes que haviam

sido submetidos a tratamento com implantes dentários e durante dois anos a

presença de desgaste dentário foi observada. Para ser caracterizado como bruxismo

os desgastes oclusais deveriam estar presentes nas quatro hemiarcardas. Nesta

análise constatou-se que 379 pacientes preenchiam os critérios de desgaste oclusal

e 95 apresentaram bruxismo segundo este critério. Radiografias panorâmicas e

periapicais foram realizadas onde um implante de cada paciente foi selecionado para

exame, sendo escolhido o implante que apresentasse maior reabsorção óssea. Os

resultados indicaram que existe influência de tempo, região onde foi implantado

(maxila ou mandíbula) e diâmetro do implante na perda óssea, porém, o desgaste

dental não teve relação estaticamente significativo ao processo de reabsorção

óssea. Os autores realizaram considerações sobre a metodologia empregada
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relatando que as técnicas convencionais de radiografia utilizadas não são suficientes

para avaliar a reabsorção óssea. Ainda, encontrou-se um outro problema

metodológico, a avaliação da presença da parafunção somente por meio de

presença de desgaste dentário não deveria ser critério único para avaliação de

presença de bruxismo. Mesmo assim, os autores concluem que os resultados do

estudo não indicam que o desgaste dentário teria um impacto sobre a

osseointegração de implantes dentários.

Chrcanovic et al. (2014), com o intuito de comparar a diferença nas taxas de

falha de implantes pós-operatório, infecção pós-operatória e perda óssea marginal

após a inserção de implantes dentários em pacientes diagnosticados com ou sem

bruxismo, realizou uma revisão de literatura e uma metanálise. Incluiu-se na

metanálise dois ensaios clínicos controlados, 3 estudos não controlados e 5 análises

retrospectivas. Os 10 estudos selecionados apresentaram um total de 760 implantes

dentários inseridos em pacientes com bruxismo (49 falhas - 6,45%) e 2989 implantes

em sem bruxismo (109 falhas - 3,65%). O resultado dessa metanálise demonstrou

uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. No entanto, os estudos

escolhidos apresentam algumas limitações: baixo nível de especificidade, maioria

com número restrito de casos e sem grupo controle, não sendo possível sugerir que

a inserção de implantes dentários em pacientes com bruxismo afeta as taxas de

falha do implante. O uso de enxertos em alguns estudos é um fator de confusão,

assim como a presença de fumantes entre os pacientes, a inserção de alguns

implantes imediatos, diferentes períodos de cicatrização e diferentes configurações

protéticas, incluindo implantes unidos, o que permite uma distribuição mais uniforme

das forças oclusais, reduzindo assim as tensões na interface implante-osso. Por

isso, os resultados apresentados não caracterizam um nível confiável de evidência

científica.

Chrcanovic et al. (2016) analisou as complicações do tratamento com

implantes dentários em um grupo de pacientes com bruxismo por meio de um estudo

retrospectivo baseado em 2670 indivíduos (1434 mulheres, 1236 homens) tratados

com implantes dentários entre 1980 e 2014. Do número total de pacientes, apenas

98 foram diagnosticados com bruxismo anteriormente ao tratamento com implantes.

O grupo controle também foi composto por 98 pacientes sem bruxismo. As odds

ratio, probabilidade de algo acontecer da falha de implante em pacientes com

bruxismo, e sem bruxismo correspondem a 2,78 e 2,71, respectivamente. Os
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resultados mostraram uma taxa de falha de implante estatisticamente maior no

grupo de bruxismo. Esta pesquisa sugere que o bruxismo pode aumentar

significativamente a taxa de falha do implante, embora outros fatores de risco podem

ter influenciado no resultado.

2.2. BRUXISMO E AS PRÓTESES SOBRE IMPLANTE

As próteses sobre implante demonstram uma alta taxa de sobrevivência e

possuem uma grande satisfação por parte dos pacientes. O conhecimento das

complicações técnicas como o afrouxamento do parafuso, fraturas do

implante/cerâmica, bem como os tratamentos devem constar nas informações

referente ao plano de tratamento e no consentimento do paciente (CHOCHLIDAKIS

et al., 2020).

Em um estudo retrospectivo realizado para verificar fatores que poderiam

influenciar falhas após o tratamento com implantes dentários, 54 pacientes edêntulos

em maxila receberam uma prótese fixa ou overdenture sobre 4 implantes dentários,

destes, 24 perderam metade dos implantes realizados. O restante constituiu o grupo

controle, sem falhas. Ao comparar os dois grupos, verificou-se que os resultados

sugerem alguns fatores de risco no paciente que possui implantes como a falta de

suporte ósseo, tabagismo e histórico de bruxismo. Quatro pacientes do grupo

relataram histórico de bruxismo dos quais 14 implantes dentários foram perdidos

(EKFELD et al., 2001).

Manfredini et al. (2012) buscou compreender o papel do bruxismo como fator

de risco para as complicações biológicas e mecânicas em reabilitação com implantes

dentários por meio de uma revisão sistemática da literatura. Um total de 21 artigos

foram incluídos. Os 14 artigos sobre complicações biológicas apresentaram um total

de 3447 implantes inseridos em mais de mil pacientes. O intervalo de seguimento

variou de 0 a 15 anos e não foi claramente especificado em dois estudos. Somente

um paciente apresentou dados com acompanhamento médio superior a 7 anos.

Nenhum dos estudos examinados abordou especificamente o papel do bruxismo

como uma causa potencial para falha do implante, apenas uma investigação baseou-

se em um diagnóstico clínico de bruxismo, produzindo conclusões incertas sobre o

implante e bruxismo sua relação com o fracasso dos implantes. O bruxismo não teve

relação com falhas de implante em 6 artigos, os 8 investigados restantes não
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permitiram tirar conclusões. Quatro artigos com achados incertos relataram uma taxa

de falha mais alta em pacientes com bruxismo, o que demonstrou uma relação entre

bruxismo e falha de implante.

Ainda sobre a pesquisa de Manfredini et al. (2012), em 7 artigos referentes as

complicações mecânicas, um total de 2590 implantes foram inseridos em mais de

700 pacientes. O período de acompanhamento teve um mínimo de 4 anos, as

complicações investigadas foram variáveis  e incluiu afrouxamento de parafuso,

fraturas de implante e cerâmicas fraturadas. Os artigos especializados se referiram

ao bruxismo como um fator de risco capaz de comprometer o resultado bem-

sucedido da reabilitação suportada por implantes. As recomendações ao usar

implantes em pacientes com bruxismo são devido ao medo comum do bruxismo

causar sobrecarga e levar à falha do implante. Entretanto, nenhuma informação se

referiu ao papel do bruxismo em pacientes com diferentes restaurações suportadas

por implantes, diferentes superfícies de oclusão, diferentes técnicas cirúrgicas e

protéticas. Outros fatores de risco são avaliados na literatura sobre implantes

dentários (tabagismo, idade, sexo, densidade óssea e higiene oral), porém

raramente eram controlados. Durante a avaliação do bruxismo, a taxa de

complicações relacionadas é uma condição muito importante, por isso, os autores

ressaltam que a qualidade e a especificidade da literatura avaliada são muito baixas

e sugerem cautela na interpretação das conclusões, há necessidade de

investigações mais adequadas.

 Mikeli et al. (2016) realizaram uma análise entre janeiro de 1995 e agosto de

2011 com o objetivo de verificar qual é o impacto do bruxismo e defeitos cerâmicos

em próteses fixas e implantes. Os dados coletados foram idade, sexo, parâmetros

clínicos, posição, design, materiais usados, tipo de fixação e tempo de função para

cada restauração, tipo de oclusão dinâmica, complicações, uso ou não de placa para

bruxismo, sistema de implante, comprimento e diâmetro, registros dentários e

exames clínicos. Determinou-se o diagnóstico de bruxismo por meio do autorrelato

realizado com a utilização de um questionário que incluiu 12 questões simples (sim /

não) sobre hábitos parafuncionais. Além disso, dividiu-se a amostra em 4 grupos (A,

B, C e D). O grupo A consistiu em indivíduos que não apresentaram fratura ou com

restauração intacta, o B com fratura/lascamento aceitável, C com fratura aceitável/

fratura passível de reparo intraoral e D com fratura inaceitável.

Na averiguação de Mikeli et al. (2016), 144 pacientes participaram, ao todo
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507 reabilitações, destas, 291 eram coroas simples, 28 próteses dentárias fixas

suportadas por implantes, 16 implantados em dentes e 14 eram cantiléver suportado

por implante. Sinais de bruxismo foram diagnosticados em 47,9% dos participantes.

Embora o uso de placas para bruxismo proteja contra fraturas em pacientes com

essa condição e pode ser recomendado preventivamente, apenas 9 pacientes

observados realmente a utilizou. O bruxismo afetou significativamente a prevalência

de fratura de cerâmica, pacientes com bruxismos tinham 3,6 vezes mais chances

dos que não possuem bruxismo.  Os pacientes sem bruxismo tiveram apenas

pequenos defeitos (grupo B), enquanto que no grupo bruxismo notou-se defeitos

maiores (grupo C).  O pequeno número de AC não permitiu a avaliação estatística. O

fato de que as forças mastigatórias são aumentadas em bruxismos, combinado com

a falta de ligamento periodontal ao redor de implantes, aumenta o risco de fraturas

de cerâmica em restaurações suportadas por implantes. Portanto, não há resultados

significativos alcançados em relação ao efeito do uso de placa oclusal nas fraturas

de faceta de cerâmica.

Chrcanovic et al. (2018), por meio de uma análise retrospectiva fez uma

comparação de complicações do tratamento com implantes dentários em um grupo

de pacientes com e sem bruxismo. Os dados coletados que foram levados em

consideração são: sexo, idade, superfície do implante (torneada, usinada ou rugosa),

comprimento e diâmetro, localização do implante (maxila/mandíbula,

anterior/posterior), cirurgia de inserção de implante, número de dias até a falha,

tempo de acompanhamento, complicações de natureza mecânica, tipo de

restauração protética suportada por implante e o número de pacientes com bruxismo

utilizando placa de uso noturno. De 2670 pacientes, 98 foram identificados com

bruxismo, sendo que 59 utilizavam a placa oclusal para uso noturno. O grupo de

pacientes com bruxismo teve um total de 227 implantes.  As chances de falha do

implante em pacientes com bruxismo em relação ao não bruxismo foi de

2,71. Considerando o mesmo número de pacientes e o número total de implantes,

igualmente distribuídos entre os grupos, o grupo de bruxismo teve uma maior

prevalência de complicações mecânicas em comparação com grupo de não

bruxismo. O tempo médio da inserção até a falha ocorreu em cerca de 1840 a 2009

dias. Ao comparar o tipo de implante, comprimento, diâmetro e superfícies, a taxa de

falhas em pacientes com bruxismo com comprimento curtos 7 - 10 mm superou os

de comprimento longo 11 a 13 mm, verificou-se também uma menor taxa de falha de
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implantes de superfície rugosa. Quando calculou o odds ratio para as complicações

com número total de unidades em cada grupo, ou seja, número de dentes de

acrílico/porcelana, número de próteses fixas, e o número de parafusos, os resultados

mostraram uma probabilidade estatisticamente significativa mais alta dessas cinco

complicações para acontecer em pacientes com bruxismo. O uso da placa oclusal

nesse estudo em pacientes com bruxismo foi vaga, é importante ressaltar que

existem conflitos sobre sua eficácia

2.3. COMO ABORDAR O PACIENTE COM BRUXISMO E REABILITAÇÃO

IMPLANTOSSUPORTADA?

O exame oclusal é essencial em pacientes que a reabilitação é

implantossuportada, visto que contatos prematuros posteriores durante excussões

mandibulares aumentam o potencial de cargas excessivas sobre dentes e implantes

(WILLIAMSON,1983). Dessa forma, o exame clínico é uma etapa muito importante

para identificar a parafunção e melhorar a longevidade do tratamento de reabilitação

implantossuportada. Quando é identificado uma fonte de carga adicional sobre o

implante, ao montar o plano de tratamento, deve-se buscar formas de minimizar os

efeitos adversos sobre o osso alveolar, implante e a restauração definitiva. Em

primeiro lugar, o dentista deve ter um diagnóstico correto do bruxismo e determinar o

tipo de bruxismo (bruxismo em vigília ou bruxismo do sono). Ao mesmo tempo, a

gravidade do bruxismo deve ser avaliada. Em segundo lugar, o clínico deve fazer um

planejamento pré-operatório completo (LOBBEZOO et al., 2006).

A reabilitação protética ideal deve fornecer um ponto de contato único perto

do centro do implante, a fim de distribuir uniformemente a carga oclusal. Um design

de prótese adequado, cúspides com declives suaves, espaços menores em

cantiléver ou minimização de contatos oclusais laterais e a instalação de uma placa

oclusal são alguns dos procedimentos que podem ajudar a diminuir a sobrecarga

oclusal (DUYCK et al., 2000). Uma placa oclusal geralmente é utilizada para prevenir

desgaste causado por bruxismo, pois esse método atenua seus sintomas

prejudiciais, como dor craniofacial e atividade muscular (JOHANSSON et al., 2011).

Os pesquisadores Manfredini et al. (2011) discutiram os conceitos sobre

planejamento de implante dentário, diagnóstico, tratamento do bruxismo e seu
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impacto nos implantes dentários com o objetivo de formular sugestões clínicas

adequadas, com base em evidências coletadas em uma revisão da literatura. Dados

experimentais da literatura sobre os efeitos de diferentes tipos de carga oclusal na

perda óssea marginal peri-implantar, juntamente com dados que investigam a

intensidade das forças transmitido ao próprio osso durante as atividades de apertar e

ranger os dentes foram incluídos. Os autores foram capazes de compilar as

sugestões apresentadas para reabilitações de implantes protéticos em pacientes

com bruxismo.

A sobrecarga oclusal devido à introdução de um contato oclusal prematuro

leva ao trauma na área submetida a maior pressão, ocasionando espessamento do

ligamento periodontal e o aumento da mobilidade dentária, sem perda de inserção

em  direção apical.  Em condições normais, esse processo é completamente

reversível, na presença de doença periodontal pode levar à perda do suporte ósseo

ao redor dos dentes, os implantes estão ligados de forma muito mais rígida ao tecido

ósseo, tendo uma mobilidade máxima de 3-5 µm na região apical e 10-50 µm na

direção vestíbulo-lingual. Durante a carga funcional normal, a homeostase óssea é

mantida no decorrer de um processo contínuo de reabsorção óssea .

O uso de placas oclusais em pacientes com bruxismo é com o propósito de

prevenir danos e desgaste nos dentes.  Além do mais, vários experimentos

demonstraram que a atividade noturna do masseter é reduzida durante o tratamento

com estabilização oclusal, embora este efeito pareça ser independente do tipo de

placa. Do ponto de vista prático, não existe nenhum tratamento definitivo de

bruxismo com base em sua causa e vale a pena propor algumas diretrizes simples

para a fabricação de implantes protéticos para bruxismo. Aconselha-se adotar uma

abordagem cautelosa com base em certas medidas que podem ajudar a reduzir os

efeitos nocivos das forças que são desenvolvidas e transmitidas aos implantes.

Demonstrou-se que a carga de um implante único, suportando uma prótese fixa,

reduz o aumento no número de apoios dos implantes.  Além disso, descobriu-se que

implantes com o uso de placas oclusais oferecem vantagens importantes,

possibilitando a distribuição mais uniforme de cargas entre pilares individuais e

menos estresse no osso peri-implantar (MANFREDINI et al., 2011).
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No que diz respeito às características dos implantes, alguns abutments com

conexão plana podem ser uma opção na busca de alcançar a transferência ideal de

forças da superfície oclusal da prótese, superfície óssea do implante, longo,

diâmetro grande, podem ajudar a reduzir o possível estresse nos tecidos peri-

implantares. Outros aspectos a serem considerados durante o planejamento do

tratamento são as características do osso onde os implantes serão colocados e o

tipo de carga do implante. A literatura sugere que a perda óssea marginal é devido a

deformações que ocorrem no tecido ósseo durante o carregamento e que se tornam

irreversíveis uma vez que o limite de adaptação foi excedido. As observações

clínicas também sugerem que é necessário, permitir um pouco mais de movimento

(espaço) no contato oclusal, áreas em máxima intercuspidação para criar cúspides, a

fim de proteger a prótese das forças laterais exercidas, pois essas atividades podem

resultar em sobrecarga (MANFREDINI et al., 2011).

Os dados da literatura sobre os efeitos de diferentes tipos de carga oclusal na

região peri-implantar, perda óssea marginal e a intensidade das forças transmitidas

ao osso em si durante o apertar e ranger os dentes, mostraram ser possível fornecer

algumas sugestões úteis para uma abordagem cautelosa para reabilitações de

implantes protéticos em pacientes com bruxismo. Sendo assim, os autores

observaram que pouco se sabe sobre os biológicos biomecânicos do tratamento de

implantes dentários em pacientes com bruxismo. Desta maneira, os pesquisadores

sugerem que a falta de dados disponíveis é resultado da opinião de especialistas e

não de investigações com base em evidências científicas (MANFREDINI et al.,

2011).

5 CONCLUSÃO

Considerando as limitações e objetivos desse trabalho, pode-se concluir que o

bruxismo isoladamente não causa falhas nos implantes. No entanto, a sobrecarga
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oclusal gerada pelo bruxismo pode causar avarias nas próteses sobre implantes. A

presença de bruxismo não é contraindicação absoluta para instalação de implantes

osseointegrados ou próteses sobre implantes, porém cuidados extras são

necessários para evitar possíveis complicações às reabilitações.
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