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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre implantes
provisórios imediatos. Nos últimos anos, a reabilitação oral com implantes dentários se tornou
efetiva e previsível. Entretanto, das técnicas avançadas da implantodontia, a confecção de
próteses no pós-cirúrgico imediato continua sendo um problema. Uma solução é o uso de
implantes provisórios, que eliminam a necessidade de próteses mucossuportadas que podem
interferir na cicatrização dos implantes convencionais ou enxertos subjacentes. Os implantes
provisórios possuem pequeno diâmetro e normalmente são colocados entre os implantes
convencionais. São desenhados para suportar uma prótese provisória imediata e fabricados em
titânio puro ou liga de titfinio em uma peça só composta de raiz e pilar protético. Também podem
ser usados em casos de aumento ósseo usando regeneração óssea guiada com membranas, blocos
ou enxerto particulado a fim de evitar cargas prematuras na area enxertada. Para que essa fase
transitória do tratamento seja bem sucedida, o cirurgião e o protesista devem ter um bom
entrosamento. Os implantodontistas devem aproveitar os recursos disponíveis para o melhor
planejamento em cada caso. Sendo assim, os implantes provisórios imediatos se constituem em
uma importante alternativa dentro da implantoterapia.
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ABSTRACT

The aim of this work is to do a revision of the literature about imediate provisional
implants. Over the last years, oral rehabilitation with dental implants has become effective and
predictable. Even with advanced technics in implantology, providing prosthesis in the immediate
postsurgical period is still a problem. One solution has been the development of provisional
implants. Such provisional implants eliminate the need of a tissue-bone prosthesis that may
interfere with the healing of the submerged conventional implants and are usually grafting
material. Provisional implants are narrow-diameter and placed between conventional implants.
They are designed to support an immediate provisional prosthesis and can

be made of

commercially pure titanium or titanium alloy in one-piece composed of a root and a crown
segments. They also can be used in cases of bone augmentation using guided bone regeneration
with barrier membranes, blocks or particulate grafts to avoid premature loading of the grafted
area. In order that the transitional part of the treatment be successful, the surgeon and
prosthodontist should get along well.
The implantologists have to use to advantage the an available resourse for the best planing
in the each case. Thus, the immediate provisional implants consist of an important alternative in
imp lanto logy .
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1 INTRODUÇÃO

As próteses provisórias são uma barreira freqüente para a aceitação dos pacientes de um
tratamento com implantes osseointegrados. Mesmo que estas próteses sejam parciais ou totais os
pacientes geralmente resistem a idéia de utilizarem uma prótese removível. Além disso, é
aconselhável que esses pacientes não utilizem próteses removíveis mucossuportadas durante um
período de reparo. Até mesmo em pacientes portadores de prótese total, normalmente mais
tolerantes a esse fato, o manejo dessa fase provisória pode ser muito dificil e prejudicar, ou
inviabilizar a reabilitação oral com implantes osseointegrados. (Schnitman. Wõhrle, Rubenstein,
1997).
Os implantes provisórios imediatos eliminam a necessidade do uso de uma prótese
mucossuportada provisória que poderia prejudicar a osseointegração dos implantes convencionais
submersos e/ou enxertos ósseos. Ainda, proporciona ao paciente estabilidade, função e conforto

de urna prótese fixa imediatamente ao primeiro ato cirúrgico.
Segundo Lenharo e Cosso (2002), para muitos pacientes, a necessidade de ficarem sem a

prótese durante um período de tempo após a instalação dos implantes, é considerada
inconveniência necessária. Porém muitos destes pacientes recusam-se a deixar de utilizar as
próteses em função do convívio social e das atividades profissionais.
A prevenção de micromovimentos durante o período de cicatrização é um dos fatores
associados com o sucesso clinico dos implantes osseointegrados (Attar et al, 1999). A fim de
obedecer ao fato de que implantes e enxertos ósseo estejam ausentes de cargas durante a fase de
cicatrização e a inconveniência de os pacientes não poderem usar suas dentaduras por um período
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minimo de sete dias, o sistema de implante provisório foi desenvolvido (Petrungaro

e

Winomiller, 2001).
A importância de um planejamento adequado de todas as etapas da terapia com implantes
deve estar bem clara. Assim, a necessidade e o tipo de prótese provisória durante a fase cicatricial
deve ser determinada previamente à cirurgia.
Uma questão importante a ser discutida 6: em quais casos é justificado o uso dos
implantes provisórios em tratamentos com implantes e enxertos ósseos?
Essa revisão da literatura buscará respostas para questões como essas e apresentará mais
uma opção para as próteses provisórias no tratamento com implantes.
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2 PROPOS1Ç

Esse estudo tem as seguintes proposições:

1) Fazer uma revisão bibliográfica sobre implantes provisórios imediatos.
2) Analisar as indicações, vantagens, desvantagens.
3) Apresentar detalhes cirúrgicos e protéticos que podem tornar esse sistema melhor
aproveitado durante a terapia com implantes dentários.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Essa revisão da literatura, será dividida em tópicos para melhor compreensão e leitura do
texto.

3.1 Definição e sinônimos

Petrungaro (1997), em um estudo sobre provisórios fixos e enxerto ósseo utilizou o termo
implantes tempordrios. Concluiu que o uso desse sistema permite ao paciente utilizar uma prótese
provisória com forma e função semelhante à prótese definitiva, enquanto protege os implantes

definitivos e/ou enxertos subjacentes de cargas prematuras. Ainda podem auxiliar na
estabilização de membranas não reabsorviveis.

0 uso de implantes transicionais, segundo Petrungaro (2000) permite ao cirurgião
fornecer uma prótese temporária estável durante a fase de cicatrização, ao mesmo tempo que
evita a colocação de pressão na borda reconstruída do enxerto e/ou do implante durante a
maturação.

3.2 Indicações

Krump e Barnett (1991) afirmaram que em casos aonde todos os dentes remanescentes
serão removidos, uma prótese provisória imediata convencional pode ser fabricada, mas não pode
ser usada até que haja uma suficiente cicatrização dos tecidos moles de aproximadamente
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quatorze dias, sob risco de deiscência do retalho, exposição dos implantes instalados e cargas
prematuras sob os mesmos.

Os implantes temporários são indicados por permitir o uso de uma prótese provisória fixa
imediata evitando cargas prematuras aos implantes definitivos (Froum et al, 1998). Se a
localização dos implantes permanentes não permitir espaço para os temporários, este deve ser
colocado no lugar do definitivo e após a osseointegração dos demais, substituído por um implante
definitivo. Assim, aumenta-se o tempo de tratamento, mas o paciente terá o conforto da prótese
provisória fixa.

Muitas vezes, é necessário o aumento ósseo para um nível que aceite a colocação dos
implantes definitivos. Ao utilizar técnicas de enxerto ósseo, o paciente não poderia usar prótese

total ou parcial removível por sete a quatorze dias após o ato cirúrgico. Isso impedia muitos
pacientes ao tratamento ou causava insatisfação naqueles que concordavam com esta terapia
(Petrungaro, 2000).

Uma outra forma de utilização dos implantes provisórios seria para ancoragem
ortodemtica (Gray e Smith, 2000). É evidente que os implantes convencionais possuem limitações
para a técnica de ancoragem. Exemplo: custo mais alto, procedimento cirúrgico mais extenso,
tempo requerido para osseointegração, dificuldade de utilizar os dispositivos ortodkinticos e
limitação da disponibilidade do local do implante.
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3.3 Estudos clínicos

Em um estudo de Attar et al (1999), seis pacientes (grupo controle) receberam dois
implantes definitivos na região de caninos mandibulares e tiveram suas pn5teses reembasadas
com material macio e seis pacientes (grupo teste), além dos dois implantes definitivos receberam
dois implantes provisórios e tiveram suas próteses adaptadas sobre esses imediatamente.
Dois dos doze implantes provisórios mostraram mobilidade no terceiro mês, porém
nenhum implante definitivo foi perdido nesse grupo, enquanto no grupo controle, dois dos doze

(16,6%) implantes definitivos apresentaram mobilidade na reabertura. 0 grau de satisfação dos
pacientes de ambos os grupos também foi avaliado durante o período de cicatrização. No grupo
controle, 66,6% avaliaram como pobre sua satisfação, enquanto no grupo teste 83,3% avaliaram
como bom seu grau de satisfação nessa etapa do tratamento.

Babbush (2001) realizou cirurgias e próteses com implantes provisórios imediatos em
doze pacientes totalizando cinqüenta e três implantes que foram removidos em média com 4,58
meses. Em apenas um caso, na maxila, um implante teve que ser removido prematuramente
devido A. mobilidade e desconforto. Somente um implante, na mandíbula, osseointegrou, sendo
cortado no nível ósseo com alta rotação.

Chaimattayompol, Emtiz, Woloch (2002) apresentaram um caso clinico em que quatro
implantes provisórios aliados a um dente natural que serviam de suporte para uma prótese
provisoria fixa foram removidos no momento da reabertura e essa mesma protese foi modificada
e cimentada sobre os cicatrizadores dos implantes definitivos. É considerada uma forma
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alternativa para manter a função e a estética durante a cicatrização dos tecidos moles, antes da
confecção da nova prótese provisória que será suportada pelos pilares definitivos.

No estudo de Simon e Caputo (2002) foi avaliado o valor de torque necessário para a
remoção de implantes provisórios submetidos A. carga imediata em humanos. Trinta e um
implantes provisórios com 1,8mm de diâmetro foram colocados em quatro pacientes para
suportar próteses provisórias imediatas por sete a quinze meses até a remoção.
Todos os implantes estavam clinicamente estiveis antes da remoção. Os valores do torque
foram gravados com um torquimetro calibrado previamente. Vinte e seis implantes foram
removidos intactos com torque entre 10,5 e 22,9 Ncm, enquanto cinco fraturaram na crista óssea
com valores entre 27,1 e 35,4 Ncm. 0 valor do torque aumentou com o tempo em função. As
fraturas ocorreram somente na mandíbula, e após dez meses ou mais em função.

3.4 Técnica

Segundo Babbush (2001), o sistema de implante provisório imediato proporciona ao
paciente uma prótese fixa temporária estável, estética e funcional imediatamente após a
instalação dos implantes definitivos. Nesse artigo, o autor descreve a seguinte metodologia para a
colocação dos implantes provisórios:

». Durante a técnica cirúrgica, deve se observar uma distancia minima de I ,5mm dos
-

implantes convencionais, que devem ser colocados antes dos implantes
provisórios para que a posição ótima final não seja alterada.
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». Se for necessário, pode-se diminuir o comprimento do implante provisório
cortando seu ápice e ajustar o paralelismo curvando o seu pescoço.
Antes de iniciar o procedimento protético, suturar isoladamente ou em forma de
oito, visando facilitar a aproximação do tecido gengival e o reembasamento da
prótese com acrilico. A prótese provisória pode ser cimentada com cimento
provisório ou o paciente pode usá-la como removível encaixada.

Segundo Bulard (2001) uma outra alternativa são os mini-implantes dentais (1mtec
Corporation), que seria o único sistema para utilização definitiva e não apenas provisória. Seu
protocolo consiste em uma (mica perfuração com broca da gengiva e cortical óssea, sem abertura
do retalho, e inserção do mini-implante de 18mm de diâmetro de forma a obter um travamento
inicial.

Froum et al (1998) indica o fio reabsorvivel como material de sutura, pois não requer a
retirada da prótese para a remoção dos pontos.
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4 DISCUSSÃO

Babbush (2001) relatou que para reduzir o comprimento do implante deve ser cortado o
seu ápice com broca ou disco, e reconsiderar o número de implantes no local. Um número
mínimo de quatro implantes provisórios para mandíbula e cinco para maxila desdentada deve ser

considerado. Além disso, para evitar uma fratura do implante, não é aconselhável curvar seu
pescoço em um ângulo maior de quarenta e cinco graus.
0 autor ainda cita tees opções protéticas: utilizando a prótese pré-existente reembasada,
uma moldeira a vácuo do enceramento ou duplicação da prótese ou enviar para o laboratório uma
moldagem, aonde será confeccionada uma prótese de acordo com a relação centrica e dimensão
vertical estabelecida.
Ao remover os implantes provisórios, não é necessário incisão, o implante simplesmente é
girado para o lado reverso e removido_

Segundo Froum et al (1998) os implantes temporários podem suportar uma prótese fixa
provisória por até seis meses, sendo removida quando os implantes definitivos estiverem prontos
para receber carga. Os autores afirmam que apesar dos implantes temporários permitirem a sua
curvatura para a obtenção de paralelismo, a dobra excessiva deve ser evitada para prevenir
mobilidade ou fratura do implante. Entretanto, o paralelismo é necessário para facilitar a inserção
e remoção da prótese.
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Para Petrungaro (1997) e Froum et al (1998), a colocação dos implantes temporários
muito próximos aos implantes definitivos pode comprometer a osseointegração, principalmente
se houver mobilidade e contaminação inflamatória da superficie dos implantes temporários.

Chaimattayompol, Emtiaz, Woloch (2002) focaram a fase da remoção dos implantes
provisórios e dentes que suportavam uma prótese fixa. Descreveram a técnica de uso de
cicatrizadores para suportar uma prótese provisória modificada. Segundo os autores, esse
protocolo produziu conforto ao paciente e permitiu excelente cicatrização dos tecidos moles antes
da seleção dos pilares definitivos, além de eliminar o uso de pilares e provisórios.
Para essa fase ser bem sucedida, além de um excelente entrosamento entre cirurgião e
protesista, deve-se selecionar cicatrizadores longos, com aproximadamente a mesma altura dos
dentes e implantes provisórios. Os implantes provisórios não devem ser removidos até que a

prótese esteja encaixada nos cicatrizadores, dessa forma a dimensão vertical de oclusão é
mantida.

Petrungaro (2000) avaliou dois casos clínicos de reconstrução total de maxila com
enxertos ósseos, implantes convencionais submersos e implantes transicionais suportando a
prótese provisória. Isso permitiu aos pacientes os beneficios da terapia com implantes
imediatamente ao primeiro ato cirúrgico, além da cicatrização do sitio cirúrgico sem pressões e
cargas, fator que provavelmente contribui para o sucesso dos casos estudados.

Zubery et al (1999) demonstraram histologicamente que os implantes provisórios podem
se tomar osseointegrados. No estudo de Simon e Caputo (2002) os resultados mostraram que os
implantes provisórios podem ser removidos com segurança da maxila após sete a quinze meses,
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mas existe um risco de fratura ao removê-lo da mandíbula após dez meses. 0 torque necessário
para remoção desses implantes indicou variados níveis de integração, apesar de serem submetidos
carga imediata.

A utilização dos implantes provisórios imediatos permite o suporte de overdentures
provisórias com sucesso, enquanto os implantes definitivos cicatrizam sem os efeitos danosos de
carga (Attar et al, 1999). A abertura da linha de incisão pode ser uma conseqüência da pressão
exercida pelas dentaduras convencionais durante as primeiras duas semanas pós-operatória.
Segundo Misch (1993) esse é um problema que pode causar micromovimentação dos implantes e
um possível fracasso. Para ajudar a resolver essa deficiência e oferecer suporte imediato para as
próteses, os implantes provisórios vem sendo utilizados.

Os min i -implantes dentais (1mtec Corporation) seriam uma opção de baixo custo e técnica
cirúrgica e protética simplificada aonde a prótese seria instalada imediatamente, com a vantagem
de escolha como provisória ou definitiva, fixa ou removível (Bularo, 2001),

Enquanto os implantes convencionais são projetados para resistir as forças pesadas e
intermitentes da oclusão, forças ortodtmticas sio consideradas menores e mais toleráveis (Gray e
Smith, 200). Por isso, os requisitos para um implante de ancoragem ortodiintica são diferentes.
Esse implante deve ser: pequeno, de baixo custo, fácil de colocá-lo, resistente is forças
ortodõnticas, capaz de ser imediatamente utilizado, compatível com os mecanismos ortodõnticos,
ficil de remover. Sendo assim, os implantes provisórios podem ser indicados em muitas situações

para promover a ancoragem ortodôntica.
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Para Schnitman, W6hrle, e Rubenstein (1997), os fatores associados com o sucesso de
implantes imediatamente carregados estão intimamente ligados à estabilidade inicial,
porcentagem de contato ósseo, densidade do osso cortical e eliminação de micromovimentos na
fase de remodelação óssea.

Mazor (2000) relata que os implantes provisórios devem ser colocados após a inserção
dos implantes definitivos, a uma distância minima de 2mm entre os mesmos. Porém, em casos
que múltiplos implantes não permitirem o uso de implantes provisórios por fidta de espaço, os
provisórios poderiam ser colocados no próprio local dos definitivos. Após o período de espera
para osseointegração, os implantes provisórios seriam removidos e imediatamente substituidos
pelos novos implantes definitivos , isso permitiria ao paciente o uso de uma prótese temporária
fixa durante o período de cicatrização. Entretanto, o tempo de tratamento seria estendido de seis
para doze meses aproximadamente, até que a prótese definitiva fosse entregue.

No estudo de Simon e Caputo (2002) foi avaliado o valor de torque necessário para a
remoção de implantes provisórios submetidos à carga imediata em humanos. Trinta e um
implantes provisórios com 1,8mm de diâmetro foram colocados em quatro pacientes para
suportar próteses provisórias imediatas por sete a quinze meses até a remoção. Todos os
implantes estavam clinicamente estiveis antes da remoção. Os valores do torque foram gravados
com um torquimetro calibrado previamente. Vinte e seis implantes foram removidos intactos com
torque entre 10,5 e 22,9 Ncm, enquanto cinco fraturaram na crista óssea com valores entre 27,1 e
35,4 Ncm. O valor do torque aumentou com o tempo em função. As fraturas ocorreram somente
na mandíbula após dez meses ou mais em função.
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Os valores foram significativamente menores na maxila (16,1 mais ou menos 4,8Ncm)
que na mandíbula (24,0 mais ou menos 7,3Ncm). Isso pode ser explicado pela melhor qualidade
óssea mandibular (Friberg et al, 1995) e (Trahlar et al, 1997).
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5 CONCLUSÕES

Baseado na revisão da literatura é licito concluir que:

1) Os implantes provisórios imediatos são uma importante alternativa dentro da
implantoterapia.
2) Com um planejamento adequado, o imp lantodontista deve aproveitar os recursos
disponíveis para promover

conforto

e melhor aceitação por parte do paciente em todas as

etapas do tratamento.
3) A fase provisória de

cicatrização pode ser

facilitada com a utilização

dos implantes

provisórios.
4) Os implantes provisórios permitem avaliar aspectos como dimensão vertical, fonética e
estética.
5) Permitem ao paciente experimentar os beneficios da osseointegração logo no inicio do
tratamento e com um alto índice de sucesso.
6) Os implantes provisórios imediatos devem ser melhor avaliados em estudos científicos,
a fim de uma melhor utilização clinica dos mesmos, pois permitem o uso imediato de
próteses temporárias fixas, além de prevenir as cargas transmucosais sobre os implantes
definitivos

e/ou

enxertos ósseos.
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