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Implantes osseointegrados e carga
imediata – Abordagem protética
O conceito de osseointegração trouxe a possibilidade de suporte e retenção para as reabilitações e a técnica de
carga imediata permitiu a reabilitação sem o período de espera. No entanto, ficou para os profissionais o desafio de
conseguir realizar um trabalho estético e funcional num
período menor e com possibilidades mais restritas de provas funcionais. Houve a necessidade de treino para que os
passos clínicos pudessem ser racionalizados tornando possível a execução em sessões mais rápidas, em menor número, sem perda da qualidade final do trabalho. Dentro
desse contexto, a prótese trabalha em três momentos distintos: no preparo pré-cirúrgico, na confecção das próteses
elegendo a técnica e os materiais e no controle e manutenção dos casos.
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Preparo protético pré-cirúrgico
O preparo protético prévio consiste em moldagem dos
arcos edêntulos utilizando as técnicas específicas para os mesmos, montagem em ASA (articulador semi-ajustável), escolha e montagem dos dentes, prova funcional e duplicação da
montagem para obtenção do guia multifuncional.
A visualização do molde deve permitir a visualização
de toda a área chapeável. Pacientes portadores de prótese
total que desejam instalar implantes em maxila devem receber um correto diagnóstico determinar o tipo de prótese
que poderá ser oferecida. Assim como identificar e visualizar o suporte labial que a mesma conseguirá prover. As
possibilidades de reabilitação de maxilas são os procedimentos de reconstrução e de compensação protética.
Quando se opta por procedimentos de reconstrução o paciente pode ser tratado com enxertos previamente à localização dos implantes ou através da prévia instalação dos
implantes e posterior reposicionamento maxilomandibular através de procedimentos cirúrgicos envolvendo cirurgias ortognáticas. Quando a opção é a compensação protética, a prótese irá repor os dentes e a parte correspon-

dente ao rebordo que foi reabsorvido. Normalmente são
próteses com compensações horizontais, verticais ou ambas. Para a identificação, utiliza-se a montagem de diagnóstico (Figuras 1 e 2) que pode ser obtida realizando uma
moldagem do rebordo edêntulo ou uma moldagem da
parte interna da prótese do paciente, e um plano de cera
adaptado em uma base de prova já sem a porção vestibular da base. Os ajustes são realizados assim como a escolha dos dentes e a prova funcional. Fatores a serem avaliados: estética com lábios fechados de frente e de perfil;
estética no sorriso (quantidade de dentes expostos, linha
do sorriso, corredores bucais, gradação, alinhamento, suporte labial); relação do comprimento dos dentes com o
tubérculo do lábio em repouso; quantidade de compensação em cera; condição financeira.
Após criteriosa análise o significado da mesma deve
ser explicado ao paciente: se a estética em relação ao suporte labial fica favorável e a análise da montagem revela discrepâncias horizontais e/ou verticais, pode ser oferecido um trabalho usando a filosofia da carga imediata
com próteses do tipo protocolo (dentes de estoque unidos a uma barra metálica com resina rosa compensando
a perda tecidual).
Caso o paciente manifeste o desejo de ter uma prótese com dentes emergindo do tecido gengival, sem compensações ou mais suporte labial, o tratamento a ser indicado deve ser de enxertia óssea. Tem também a opção
de instalação dos implantes em carga imediata e posterior reposicionamento maxilomandibular através de cirurgia ortognática. Mas, terá que tolerar a relativa falta de
suporte labial durante o período de osseointegração. Vale
lembrar que o que diferenciará a opção será a quantidade de osso disponível para a instalação dos implantes.
Quando a quantidade é suficiente pode-se preferir a última opção relatada.
A obtenção de protótipos ou biomodelos, definidos como réplicas em plástico das estruturas anatômicas
dos pacientes também denominadas prototipagens têmse mostrado uma importante ferramenta de diagnóstico
(Figura 3).

Técnicas disponíveis para
confecção das próteses
Para a confecção das próteses utilizando componentes Neodent pode-se optar entre uma técnica que permite
a aquisição de uma barra pré-fabricada em titânio que exigirá uma técnica cirúrgica guiada (Sistema Neopronto), onde
se adapta o arco do paciente à técnica (Figuras 4 a 6) ou
obtenção de próteses por fundição, onde se utiliza técnica
cirúrgica livre. Para a obtenção das barras fundidas pode-se
optar por confecção com cilindros pré-fabricados em Tilite®

V. 2 | No 5 | Setembro • Outubro | 2005

sobrefundidos ou barras fundidas em ligas alternativas à
base de níquel/cromo ou cobalto/cromo que são cimentadas a cilindros de titânio com cimento Panávia após a fundição e acrilização (Figuras 7 a 9).
Em casos de pacientes que já possuem uma reabilitação aceitável com próteses totais pode-se optar pelo aproveitamento da própria prótese do paciente usando os componentes do sistema barra distal (Figura 10). É uma técnica

que permite agilidade na recomposição do edentulismo,
uma vez que prende a própria prótese do paciente aos componentes, e permite a confecção da prótese definitiva com
mais calma após o período de osseointegração. Há de se
considerar a necessidade de execução de duas próteses (haverá o custo intrínseco) e o cuidado para que o paciente
realmente retorne no prazo programado para a confecção
da prótese definitiva.

Referências
1. Brånemark P-I, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindatröm J, Hallén O.
osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. Scand J Plast Reconstr Surg Supl
1977;16:1-132.
2. Henry PJ. Future therapeutic directions for management of the edentulous predicament. J Prosthet Dent 1998; 79:100-6.
3. Henry PJ. Tooth loss and implant replacement. Aust Dent J 2000;45:150-72.
4. Henry PJ. A review of guidelines for implant rehabilitation of the eden-

tulous maxilla. J Prosthet Dent. 2002;87:281-8.
5. Heydecke, G. et al. Within-subject comparisons of maxillary fixed and
removable implant prostheses: Patient satisfaction and choice of prosthesis. Clin Oral Implants Res 2003;14(1): 125-30.
6. Nary Filho H, Sartori, IAM, Ribeiro Júnior P.D. Reabilitações maxilares:
técnicas de ancoragem x reconstrução. In Querido, M.R. & Gomes,Y.L.F.
implantes osseointegrados-inovando soluções. São Paulo: Artes Médicas 2004. Cap. 12, 217-49.

2

3

4

1. Montagem de diagnóstico revelando a necessidade de prótese com compensações; 2. Suporte labial satisfatório com a montagem de diagnóstico em posição, fornecendo a informação de possibilidade de reabilitação com procedimento de compensação; 3. Guia com sulfato de bário permitindo o estudo da relação entre posição dentária e o tecido ósseo remanescente; 4. Figura representativa do Sistema Neopronto.
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5. Sistema Neopronto: instalação dos implantes guiada pela barra cirúrgica; 6. Prótese instalada - Sistema Neopronto; 7. Componentes para técnica de cimentação
de barra personalizada: cilindro em plástico (base para padrão de fundição); cilindro em latão (para utilização no modelo) e cilindro em titânio (uso na prótese).
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8. Conjunto prótese acrilizada e cilindros de titânio em posição no modelo para cimentação; 9. Prótese instalada; 10. Componentes do Sistema Barra Distal em posição para
serem unidos na prótese total que o paciente já utiliza; 11. Componentes capturados na prótese total.
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12. Prótese obtida após recortes e acabamentos; 13. Prótese instalada; 14. Caso clínico com reabilitações superior e inferior em carga imediata simultânea: guias multifuncionais em posição; 15. Próteses em posição após período de osseointegração.
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