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RESUMO

Nos últimos anos, a carga imediata em implantes tem sido mais aceita como um protocolo
padronizado para o tratamento de mandíbulas totalmente edêntulas. Os pioneiros na odontologia
de implantes freqüentemente experimentavam essa técnica, mas obtiveram apenas sucessos
parciais. Uma das principais razões do fracasso dessas primeiras tentativas foi a falta de
compreensão a respeito dos princípios biológicos e mecânicos que agora sabemos que são
necessários para o sucesso clinico. Os implantes com carga imediata devem ficar estáveis depois
da inserção e receber uma contenção protética rígida ao longo da curvatura do arco. Além disso,
não se deve mexer na prótese instalada durante o processo de cicatrização, que ocorre
aproximadamente em três meses após a colocação. Estas diretrizes simplesmente permitiram o
desenvolvimento de um protocolo protético-cirúrgico que tornou esta técnica de prótese tipo
protocolo em um tratamento previsível para muitos pacientes que de outra forma, teriam tido de
usar suas dentaduras durante o período de cicatrização ou até mesmo sem ficar sem elas durante o
período pós-cirúrgico. A medida que evoluiu a compreensão dos clínicos sobre os fatores
biológicos e mecânicos envolvidos na carga imediata, o sucesso desses procedimentos aumentou,
particularrmente como uma opção de tratamento para restauração da mandíbula previamente
desdentada ou que se tornará edêntula durante o tratamento. A técnica de prótese protocolo
introduz uma simplificação no procedimento tornando sua aplicação viável na clínica diária,
ressaltando seus beneficios e aceitação entre pacientes e consultórios odontológicos.

Palavras — chaves: Prótese Protocolo. Carga imediata.
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ABSTRACT

In recent years, the immediate load in implantations has been more accepted as a standardized
protocol for the treatment of jaws total made toothless. The pioneers in the odontologia of
implantations had frequently tried this technique, but they had gotten only partial successes. One
of the main reasons of the failure of these first attempts was the lack of compression regarding
the biological and mechanical principles that now we know that they are necessary for clinical
success. The implantations with immediate load must be after the insertion and receiving a rigid
containment throughout the bending from the arc. Moreover, if it does not have to move in
prótese installed during the cicatrização process, that approximately occurs in three months after
the rank. These lines of direction had simply allowed the development of a prosthetic-surgical
protocol that became this technique of prótese type protocol in a previsible treatment for very
patient that of another form, they would have had even though to use its dentaduração during the
period of cicatrização or without being without them during the after-surgical period. To the
measure that evolved the understanding of the physicians on evolvidos the biological and
mechanical factors in the immediate load, the success of these procedures increased, particularly
as an option of treatment for restoration of the jaw previously made toothless or that edéntula will
become during the treatment. The technique of prótese protocol introduces a simplification in the
procedure becoming its viable application in the daily clinic, standing out its benefits and
acceptance between odontológicos patients and doctor's offices.

Key-Words: Prótese Protocol. Immediate load.
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1 INTRODUÇÃO

A idéia de encontrar uma solução rápida que ajude os pacientes a resolver a
instabilidade de sua prótese inferior tem sido um dos argumentos que levaram vários
pesquisadores a buscar uma resposta para esta indagação. 0 paciente edentulo mandibular
apresenta problemas parafuncionais que tendem à agravar-se à medida que o osso da
mandíbula avança no processo de reabsorção. Esta reabsorção torna a grande maioria das
próteses totais inferiores instáveis e dificeis de suportar. 0 conceito de osseointegração trouxe

a possibilidade de suporte e retenção para a reabilitação protética para estes pacientes. E com
o desenvolvimento da técnica de carga imediata ocorreu à possibilidade de que estas
reabilitações ocorressem sem o período de espera.

Neste contexto a prótese tipo protocolo trouxe uma mudança de paradigmas no
planejamento protético reabilitador.

Esta técnica tem a finalidade de simplificar

o

procedimento, reduzir o período de cicatrização, baixar os custos e proporcionar maior
conforto para o paciente através de uma reabilitação oral em até 72 horas, antes que ocorram
micromovimentos, sem perda da qualidade final do trabalho.

A prótese tipo protocolo inova os conceitos até A. pouco dogmáticos, com a extinção
do período de latencia, onde vários fatores contribuíram para que esta técnica seja possível de
ser aplicada clinicamente.
0 presente trabalho tem como objetivo, revisar a literatura sobre os principais

trabalhos a respeito deste assunto que utilizam a prótese tipo protocolo, assim como discutir
os princípios biomecânicos envolvidos no sucesso e previsibilidade deste novo protocolo

lo

protético reabilitador. Proporcionando aos profissionais um conjunto de diretrizes básicas para

produzir resultados bem sucedidos numa nova realidade da reabilitação protética, em que os
resultados preliminares desta técnica tem demonstrado-se promissores e viáveis na clinica
odontológica no dia-a-dia do cirurgião dentista reabilitador.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

"Anteriormente ao desenvolvimento do conceito de osseointegração, os
implantes apresentavam grande número de complicações e falhas, não sendo
bem aceitos pela comunidade odontológica. Os implantes laminados não
obtinham uma boa estabilidade primária e isso impedia a osseointegração
(Brunski apud Tarnow et al. 1997). Os micro movimentos com amplitude
superior a 150um faziam com que a ferida óssea sofresse um processo de
cicatrização fibrosa ao invés de se ter uma osseointegração do implante. Mas
a partir dos estudos de Branemark e colaboradores, definiram-se critérios
necessários para a osseointegração dos implantes que passaram a apresentar
altos indices de sucesso", ADELL ET

AL. (1998 ,p.412).

Desde de que Branemark e colaboradores (1997) publicaram os resultados do
tratamento com prótese sobre implante em mandíbula de pacientes totalmente edêntulos,
muitos foram os estudos apresentados nos quais se evidenciaram o alto percentual de êxito
dessas reabilitações a médio e longo prazos.

Schnitman et al (1997) realizaram carga imediata em mandíbula de sete pacientes com
edentulismo total onde 6 pacientes ainda apresentavam de 6 a 4 dentes remanescentes na
mandíbula, mas comprometidos periodontalmente, o que sugeria a exodontia destes elementos
e um paciente totalmente edêntulo. Foram inseridos implantes Branemark, em um grupo os

implantes foram sepultados e em outro grupo receberam carga imediata com a confecção

1 -)

simultânea de uma prótese. Os implantes foram instalados na regido interforames
mentonianos. Os implantes que não foram submetidos a carga imediata receberam somente o
parafuso de cobertura. Todos os implantes que receberam carga imediata demonstraram-se
radiográficamente osseointegrados após 3 meses quando comparados com os que ficaram
sepultados. Com base nos resultados obtidos os autores, sustentaram a viabilidade da técnica
de submeter os implantes a carga imediata suportando uma prótese implanto suportada e
consideram importante a utilização de implantes rosqueados para se obter uma boa
estabilidade dentro do osso cortical.

Em um outro trabalho clássico Tarnow et al. (1997) inseriram 107 implantes em 10
arcadas totalmente edatulas de 10 pacientes. Em seis pacientes foram utilizados implantes
Nobel Biocare; em dois, implantes astra Tech TiOblast; em um, implantes ITI Bonefit e em
outro, implantes 3i. seis pacientes receberam implantes na mandíbula e quatro na maxila. Em
cada paciente, pelo menos cinco implantes foram deixados cicatrizar submersos, sem carga,
para controle. Os implantes restantes receberam carga já no mesmo dia da inserção. Foram
selecionados para receber carga imediata aqueles implantes com melhor estabilidade primária,
acima de 40 newtons e com melhor distribuição ântero-posterior. Todos os dez pacientes
receberam uma prótese provisória no dia da inserção dos implantes e de quatro a seis meses
após, foram instaladas as próteses definitivas, ancoradas inclusive nos implantes
anteriormente submersos. As próteses, em resina acrílica, apresentavam uma barra metálica
para proporcionar um reforço e ulna esplintagem rígida. Dos 107 implantes inseridos, 104
osseointegraram. Dois implantes com carga imediata na maxila falharam quando a prótese
provisória foi removida, antes que os quatro meses de cicatrização se completassem, segundo
os autores, isso deve ter provocado um macro movimento que impediu a osseointegração.
período total de acompanhamento foi de um a cinco anos. Os autores não encontraram
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diferença significativa entre o índice de sucesso para implantes com carga imediata e os

demais. Não houve diferença de resultados entre os arcos mandibular e maxilar. Este trabalho
demonstrou que é viável imediatamente após a instalação dos implantes realizar-se a
colocação da prótese sobre os mesmos. Tarnow et al.

(1997) fazem as seguintes

recomendações para a colocação de prótese imediatamente após inserção dos implantes:

1. A técnica pode ser aplicada em arcadas edêntulas;
2. Os implantes devem ter pelo menos 10 mm de comprimento;
3. 0 torque final de inserção deve de ser superior a 40 newtons;

4. Deve ser usada uma barra rígida de metal na prótese;
5. Quando possível, deve ser usada uma prótese fixada com parafusos;
6. A prótese não deve ser removida durante o período de cicatrização de 3
a 6 meses;
7. Deve-se usar a maior distribuição Antero-posterior dos implantes, para
oferecer resistência a forças rotacionais;
8. Devem ser evitados cantiléveres maiores que 20 milímetros nas
próteses, em região de mandíbula.

Schnitman et al. (1997) em um outro trabalho, também inseriram implantes em

dez pacientes, deixando parte deles submersos para controle e aplicando carga
imediata em outros. Todos os implantes foram instalados somente em mandíbulas e
nem todos os pacientes tinham esse arco completamente edêntulo. Foram instalados 63
implantes Nobel Biocare de 3,75 mm de diâmetro e comprimentos variados. Vinte e
oito desse implantes ficaram submersos durante um período de cicatrização de três
meses. Todos os implantes foram inseridos entre os forames mentonianos e com uma
fixação bicortical.

Trinta e Cinco implantes receberam carga imediata, onde
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conseguiu-se uma boa estabilidade primária superior a 40 newtons. As próteses

provisórias foram finalizadas extra oralmente, removendo-se as bases e flanges e
instalando-se uma barra lingual rígida pré-fabricada em aço inoxidável. As próteses
foram fixadas aos pilares por meio de parafusos. Depois do período de cicatrização,
todos os implantes submersos foram expostos e instalaram-se as próteses permanentes.
Os dentes naturais dos pacientes não totalmente ed'éntulos foram extraídos. Todos os
implantes deixados submersos osseointegraram. Não houve perda de qualquer um
deles após um período de acompanhamento de 10 anos. Dos implantes que receberam
carga imediata, quatro se perderam, em quatro pacientes diferentes. Um dos implantes
falhou 21 meses após a implantação; outro teve que ser removido, por apresentar
mobilidade, na instalação da prótese permanente, cinco meses após a instalação; os
dois outros implantes apresentaram mobilidade quando da conexão da prótese ao pilar
quatro meses após a inserção.

Os resultados finais são: 100% de sucesso nas

implantações em dois estágios; 93,4% de sucesso geral; 84,7% de sucesso nas
implantações com carga imediata. E com base nestes resultados do estudo, os autores
fazem as seguintes recomendações:

I.

Os implantes com carga imediata devem estar em intimo contato com
o osso cortical, tanto na crista alveolar quando no ápice e de vem

também apresentar boa estabilidade primária. A Area entre os

forames mentonianos é a ideal, por apresentar osso trabecular denso
e placas corticais espessas;

2.

É importante utilizar implantes rosqueados, porque eles permitem
uma unido mecânica imediata do osso ao implante. Os implantes
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autorosqueantes nas regiões entre os forames proporciona uma
melhor estabilidade primária;

3.

Deve-se usar esplintagem rígida nos implantes, para evitar os
micromovimentos que inviabilizam a osseointegração.

4.

É possível usar apenas três implantes para suportar uma prótese com
12 elementos. Um desses implantes deve ser inserido na sinfise e os
outros dois mais distalmente, mas anteriores aos forames
mentonianos, de forma a criar um tripé de base larga.

5.

A prótese não deve estender-se além da posição do primeiro molar,
para que não se forme um cantiléver muito extenso. Deve ser
incorporada uma barra rígida à prótese para evitar quebras.

Henry et al. (1997), num estudo experimental com cães, examinaram a regeneração do
tecido ósseo junto a implantes submetidos a carga imediata. Os dentes de seis cães foram
extraídos e depois, foram inseridos implantes Branemark nos alvéolos. Todos os implantes
mostraram boa estabilidade primária. Em um grupo, os implantes receberam parafusos de
cobertura e foram submersos, para servirem como controle. Os implantes, em outro grupo,
receberam pilares e entraram em função. Durante duas semanas, os cães receberam apenas
alimentação macia e depois desse período, voltaram a dieta normal. Depois da cirurgia,
também durante duas semanas, os animais receberam uma dose diária de antibióticos
(penicilina e estreptomicina). Durante o restante do estudo, escovaram-se os dentes dos
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animais duas vezes por semana com gluconato de clorexidina em gel. Dezesseis semanas
depois das inserções, os implantes foram retirados em bloco, junto com o osso adjacente, para
exame radiográfico e histológico. 0 estudo apresentou as seguintes conclusões:

1.

Os implantes com implantação imediata e carga imediata permaneceram no
local durante toda a duração do estudo;

2.

Todos os implantes, ao final do estudo, mostraram-se osseointegrados e sem
seqUelas;

3.

A análise histo-morfométrica revela que a qualidade da osseointegração
pode ser um pouco diferente da que a sugerida pelos exames clínicos e
radiográficos. Porém, o estudo evidenciou a viabilidade geral da técnica em
aplicar carga imediata.

Balshi e Wolfinger (1997) inseriram 130 implantes Branemark em mandíbulas
edentulas divididas em dois grupos. Um grupo recebeu carga imediata onde foi construída
uma prótese provisória em acrílico e em outro grupo os implantes ficaram sepultados e foram
expostos 3 meses após a cirurgia. 0 comportamento ósseo em torno dos implantes foi
monitorado através de radiografias periapicais. No grupo de implantes com carga imediata,
houveram 8 falhas (sucesso de 80%). Três implantes falharam num paciente com bruxismo e
com história prévia de diabete e artrite, 3 outros falharam em pacientes também com sinais de
bruxismo e outros 2 falharam no paciente que fumava. Não houve relação entre a perda de
implante e comprimento. Quanto aos implantes que não receberam carga imediata, a taxa de
sobrevivência foi de 98% até a cirurgia de segundo estágio (2 falhas) e de 96% após 10
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meses, mais 2 falhas, uma após 4 meses e outra aos 5 meses. Ao todo foram inseridos 58
implantes logo após a extração (implantação imediata), enquanto 72 implantes foram
inseridos em locais já edêntulos. A taxa de sobrevivência dos implantes imediatos submetidos
a carga imediata foi de 71%. Os implantes imediatos que permaneceram sepultados tiveram
taxa de sobrevivência de 98%. Já os implantes em sítios maduros tiveram taxa de
sobrevivência de 87% quando submetidos à carga imediata e 94 % quando ficaram
sepultados. Os autores consideram encorajador o percentual de 71%para os implantes
imediatos submetidos à carga imediata e em pacientes que têm dentes comprometidos por
periodontia aguda e que não querem passar por um período de edêntulismo, podem se
beneficiar dessa modalidade de implantação. Não se encontrou relação entre sucesso

e

quantidade óssea, arco de inserção ou posição do implante do arco. Entretanto, houve relação
entre sucesso e qualidade óssea, uma vez que não se perdeu nenhum implante em osso de tipo
II. Com base nos resultados, os autores desaconselham o uso da técnica em pacientes com
bruxismo.

Chiapasso et al. (1997) demonstraram que a taxa e sucesso para cargas imediatas
suportadas por barras é semelhante a taxa para cargas tardias. Foi relatado quase 100% de
sucesso em implantes com osseointegração completa. A utilização de 4 implantes esplintados
por uma barra na mandíbula é considerado como protocolo padrão para tratamentos com
carga imediata. No entanto, deve-se estabelecer critérios fundamentais para o sucesso da
técnica como: estabilidade primária, próteses bem adaptadas com conexão rígida pela infraestrutura metálica evitando contatos prematuros, não remover a prótese por um período de no
mínimo 4 meses.

Outro trabalho de suma importância é o sistema Novum que é um desenvolvimento do
Centro de Osseointegração Branemark, em Gotemburgo, na Suécia,

e foi projetado
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especificamente para tratamento de mandíbulas ed'entulas. Segundo Branemark o sistema
Novum começou a ser concebido em abril de 1980. Mas foram necessários mais de 16 anos
de estudos e aperfeiçoamentos antes que se começassem as aplicações técnicas.

Salama (1998), demonstra e comprova a amplitude de movimentos a partir dos quais
se consegue a correta integração do implante ao osso sem que haja uma fibrointegração que é
de 50-150 micrômetros. Atualmente, acredita-se que a carga imediata não seja responsável
por uma possível formação de tecido fibroso em torno do implante. Isto se deve mais a uma
quantidade de micro movimentos na interface osso implante durante

o processo de

cicatrização (Brunski, 1999).

Freire (1999) relata que somente a partir da década de 80 a International Team of Oral
Implant°logy considerou que a submersão dos implantes não é um pré-requisito para a
osseointegração e desenvolveu um protocolo para estágio único na colocação de implantes.
Esta mesma concepção fez surgir nos anos 90 uma série de trabalhos baseados nesse
protocolo de estágio único. Principalmente na concepção do sistema NOVUM desenvolvido
no Centro de Reabilitação Branemark, em Gotemburgo na Suécia. É evidente que a prótese
removível provoca grande inconveniente psicológico em muitos pacientes; e especialmente na
mandíbula com alto grau de reabsorção do osso alveolar, há ainda o desconforto provocado
pela sensação de que a prótese está solta na cavidade oral. Portanto tratamentos que evitem a
necessidade do uso de prótese removível são bem vindos (Facciol, 1999). É nesse sentido que
alguns estudos envolvendo concepções de prótese protocolo em mandíbula vem realizando-se
ao longo desse período até os dias atuais.
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Freire (1999), baseado no sistema Novum, apresenta dois casos clínicos de

implantações com carga imediata. 0 primeiro caso é o de uma paciente de 34 anos, portadora
de uma prótese fixa implanto-suportada na maxila. Na mandíbula, já edêntula, a paciente
recebeu 6 implantes de 18 mm na região entre os forames mentonianos. Os dois implantes
mais distais e um dos centrais receberam carga imediata. Os restantes receberam parafusos de
cobertura e foram sepultados. A moldagem para a prótese provisória foi feita 7 dias após a
cirurgia de inserção. A instalação da prótese deu-se no 15 0 dia. Cinco meses depois da
primeira cirurgia, fez-se a segunda intervenção, para exposição dos implantes sepultados e

instalação dos pilares. No segundo caso clinico relatado pelo autor é o de uma paciente de 51
anos, com mandíbula e maxila completamente edêntulas e usuária de próteses totais. A

prótese inferior já não oferecia retenção, devido a grande reabsorção óssea mandibular. Foram
instalados 6 implantes entre os forames mentonianos. Aos dois mais distais, conectou-se, no
dia seguinte, a prótese convencional já existente, que foi convertida em sobredentadura. Os
demais implantes foram sepultados durante 10 meses. Após esse período, os implantes foram
expostos para instalação dos pilares.0 autor pode constatar que em ambos os casos, não se
observou perda óssea significativa entre os dois estágios cirúrgicos. Também observou que

não houve diferença radiográfica significativa entre os implantes que receberam carga
imediata e os que cicatrizaram sem carga.

Segundo Dane (1999), o sistema Novum se baseia em simplificação extrema e

aplicação imediata da carga. A autora diz que o procedimento cirúrgico é complexo, mas o
procedimento protético é relativamente simples: guias e componentes são pré-fabricados, de
forma a conectar-se sempre da mesma forma, criando a mesma situação anatômica em todos
os pacientes. Assim, não são necessárias impressões nem são usados componentes
temporários. Todo o tratamento é completado em um único dia.
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Branemark et al. (1999) apresentaram o resultado de três anos de aplicação do sistema
Novum. Entre fevereiro de 1996 e junho de 1998 foram tratados 50 pacientes, com idade

média de 64 anos. Todos estavam em boas condições de saúde e 14 eram fumantes. Trinta e
um pacientes tinham implantes na mandíbula sustentando uma sobredentadura. Sete dos
pacientes tinham periodontite aguda ou crônica. Dois deles tinham reabsorção mandibular
severa, com afloração dos nervos mentonianos. Em um dos casos, devido a exposição dos
forames, foi preciso realinr uma incisão menos longa para inserir os implantes. Por fim, dois
pacientes tinham histórico de cancer tratado no pescoço ou na boca. A barra inferior é o
dispositivo que confere as implantes e esplintagem rígida, recomendada nesses casos. Os
implantes, fabricados especificamente para serem usados no sistema Novum, tinham 13 mm
de comprimento x Sinm de espessura.Os resultados foram extremamente positivos e
incentivadores para aplicação da técnica de carga imediata com a confecção simultânea de
uma prótese explintada, onde o procedimento protético iniciava-se com a fixação da barra por
meio de dois parafusos. Era então tirada as dimensões oclusais dos maxilares sobre esta barra,
usando-se silicone ou cera. Esse molde era entregue a um técnico nas próprias instalações do
centro Bra. nemark, para confecção da prótese. A prótese, montada sobre a barra, era instalada
no paciente através de quatro parafusos. Vinte e dois pacientes receberam as próteses no
mesmo dia da cirurgia, seis entre 1 e 2 dias, seis entre 3 e 10 dias,-sete errtre 11 e20 .dias, seis
entre 21 e 30 dias e Os outros tees até 40 dias após a cirurgia. 0 tempo decorrido foi
considerado como período de cicatrização, mas os autores não mencionam que critérios foram
adotados para decidir sobre a duração desse período. O período de cicatrização foi sendo

reduzido com o aperfciçoarnento da técnica.
Após instalada a prótese, verificavam-se os ajustes oclusais necessários. Prescreviam-

se aos pacientes 10 dia.s corn antibióticos e analgésicos eram usados durante 1 ou 2 dias, na
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2 dias, na maioria dos casos. Os pacientes eram instruidos ainda a bochechar cuidadosamente
com solução salina após cada refeição e a só ingerir alimentos líquidos ou macios durante a
primeira semana.
Depois o paciente era dispensado, com uma visita de acompanhamento agendada para
duas semanas depois. Nessa visita, verificavam-se as condições de cicatrização e removia-se
as suturas. Novas visitas de acompanhamento eram marcadas para 3 a 6 meses depois. Dai em
diante, passavam a ser visitas anuais. Na visita de três meses, examinava-se a adaptação dos
tecidos moles e se, necessário, os cantiléveres eram diminuídos. Era verificado também a
estabilidade dos parafusos de fixação da ponte e os parafusos eram recobertos com compósito,
depois de terem a cabeça protegida por uma bolinha de algodão. Na primeira visita anual,
foram feitas radiografias e exames clínicos. Testou-se manualmente a estabilidade da prótese
e avaliou-se a função mastigatória e os aspectos estéticos e fonéticos, visualmente e em

conversa com o paciente. As mesmas avaliações foram feitas com os pacientes que
compareceram para a segunda e terceira visitas anuais. Foram adotados os seguintes critérios
de sucesso: imobilidade da prótese quando examinada manualmente; ausência de dor,
infecção ou outra reação patológica; ausência de áreas radiolficidas em torno dos implantes;
perda marginal de até 1,5 mm nos 3 primeiros anos ou de até 0,2 mm entre as visitas
agendadas. Além dessas complicações, não foram relatadas outras. Até a publicação do
estudo, a taxa de sucesso era de 98%. A maioria dos pacientes não apresentou perda óssea
progressiva. As radiografias revelaram aumento na densidade óssea com o tempo. Os autores
atribuem as falhas ocorridas ao excessivo calor gerado por brocas de maior diâmetro em osso
denso, quando ainda se estava tentando reduzir o número de passos na seqüência de
perfuração; o estudo demonstrou a viabilidade e confiabilidade da técnica, mesmo sob
condições não ideais, como no caso de periodontites ativas severas.

Randow et al. (1999), realizaram um estudo clinico e radiográfico para avaliar os
resultados de reabilitação oral em mandíbulas edêntulas por meio de próteses fixas implanto
suportadas em uma única fase cirúrgica-protética através de carga imediata. 0 estudo
realizou-se com 27 pacientes em excelente estado de saúde geral. Todos os pacientes
apresentavam quantidade de osso que permitia a instalação de 5 a 6 implantes de no mínimo
10 mm de comprimento para uma ancoragem bicortical entre forames mentonianos, utilizouse implantes MKII da Nobel Bio Care.Os pacientes foram divididos em dois grupos, um
grupo com 16 pacientes em que realizou-se prótese imediata após inserção dos implantes. No
segundo grupo com 11 pacientes realizou-se carga tardia com prótese após três meses de
cicatrização. Um acompanhamento clinico radiográfico ocorreu por 18 meses onde constatouse que não houve perda de nenhum implante em nenhum dos grupos.0 estudo clinico
demonstrou que é possível a realização da reabilitação oral imediatamente após a instalação
dos implantes através de uma supra-estrutura rígida fixada definitivamente sobre os
implantes, em que todos os implantes devem estar instalados na regido interforame da
mandíbula e parafusados entre si, onde demonstrou-se os beneficios da técnica.

Gatti et al. (2000) apresentam um estudo retrospectivo de implantações imediatas
destinadas a ancorar sobredentaduras mandibulares submetidas a carga imediata. Foram
selecionados 21 pacientes entre 46 e 87 anos com boas condições ósseas e de saúde geral.
Foram causas para rejeição de pacientes, entre outras: volume ósseo insuficiente entre
forames mentonianos para receber pelo menos quatro implantes de 3,3 mm de diâmetro por
10 mm de comprimento; discrepância esquelética intermaxilar severa; bruxismo; perda
anterior de implantes inseridos na região entre os forames; abuso de álcool ou droga; excesso
de fumo (mais de 20 cigarros por dia); radioterapia na cabeça e pescoço (mesmo que
anterior); quimioterapia; doença renal ou hepática crônica, diabete não controlada; hemofilia;
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imunodeficiência; higiene oral ruim; doenças da mucosa, como líquen plano. Treze pacientes
tinham a mandíbula completamente edêntulas 6 meses ou mais antes da inserção dos
implantes, 5 pacientes tiveram dentes extraídos da regido entre os forames mentonianos de 2 a
6 meses antes das inserções e 3 pacientes tiveram dentes extraídos na mesma sessão que se
inseriram os implantes. Ao todo, foram inseridos 84 implantes, 4 por paciente, todos ITI com
acabamento em plasma.A instalação dos pilares deu-se logo após a inserção dos implantes e
fez-se a sutura. Foram então obtidas impressões, por meio de copings de transferência
colocados sobre os pilares. As impressões foram tomadas usando a própria prótese que o
paciente já utilizava ou uma construída especificamente para esse fim. Limitou-se a oclusão
até o primeiro molar.
Em laboratório, construiu-se uma barra Dolber em U, soldando os segmentos de barra
a copings pré-fabricados. Quando necessários, foram deixados cantiléveres não maiores que
5mm distalmente aos implantes mais posteriores.No dia seguinte, a barra foi conectada aos
pilares. Para verificar se a barra estava permitindo um ajuste sem tensão, apertavam-se três
parafusos consecutivos e observava-se se havia elevação do Ultimo coping não aparafusado.
Repetia-se o procedimento iniciando ao lado oposto. Se não houvesse problemas, a fixação
era instalada. Pós-cirurgia, os pacientes receberam antibióticos e analgésicos por 6 a 8 dias e
foram orientados a fazer bochechos com clorexidine. Removeram-se as suturas 8 a 10 dias
após a cirurgia. Foram marcadas visitas de acompanhamento para após 2 semanas, 1, 3, 6, 12
meses e depois anualmente. Em cada visita anual, removia-se a sobredentadura e a barra e
examinava-se cada implante individualmente, registrando perda óssea marginal, medida por
radiografia, e mobilidade do implante, testada por percussão com o cabo do espelho.
Considerava-se o implante bem-sucedido se os seguintes critérios fossem satisfeitos:
1. Cada implante, testado individualmente, mostrava-se imóvel;
2. Não havia evidência de radioluancias periimplantares;
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3. A perda óssea vertical anual era menor que 0,2 mm depois do primeiro ano de
carga;

4. Ausência de dor, infecção, neuropatias, parestesias ou violação do canal
mandibular. Atendidos a esses critérios, era esperada uma taxa geral de sucesso de
95%. Não houve nenhuma perda de implante ao longo do primeiro ano. Durante o
segundo ano, houve duas perdas, e mais uma no terceiro ano. Todas as perdas se
deveram a reabsorção óssea superior a 0,2 mm por ano. A partir do quarto ano,
muitos pacientes deixaram de ser acompanhados, mas até esse ano, a taxa de
sucesso foi de 96%.

Weingart (2000) relatou um caso clinico em que demonstrou a viabilidade da
reabilitação oral imediata em pacientes edentulos e com perda severa de rebordo alveolar em
mandíbula, através da utilização de implantes ITT, onde demonstrou os beneficios da técnica,
utilizando 4 implantes na mandíbula para sustentar uma prótese imediata.

Branemark (2001) apresentou os resultados de um estudo realizado em 12 centros
Branemark, em 10 países, entre os quais o Brasil. Ao todo, foram envolvidos 16 pacientes, 9
mulheres, e 7 homens, com idade média de 56,6 anos.Em todos os casos, obteve-se sucesso e
satisfação do paciente. Exceto por uma paciente cuja prótese foi instalada no dia seguinte a
inserção dos implantes, todos os pacientes receberam os implantes e a prótese no mesmo dia.
Em geral, os pacientes retornavam depois de uma semana para remoção das suturas. Cinco
pacientes tinham a mandíbula completamente edêntulas há 3 anos ou mais. Outros cinco
tiveram os dentes extraídos da mandíbula no mesmo dia da inserção dos implantes. 0 índice
de sucesso desse estudo foi de 98%.

Vasconcelos e Franciscone (2001) alistam as razões que os fizeram optar também pelo
sistema Novum: alto índice de sucesso; eficiência da carga imediata já fartamente
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comprovada em estudos anteriores; possibilidade de completar a reabilitação da mandíbula
em menos de um dia de trabalho; aceitação mais fácil por parte do paciente; custos menores.
E também, apresentam como vantagem importante do sistema a possibilidade de uma
reabilitação protética de altíssima precisão.

Rosenberg e Brenner (2001) ainda citam como vantagem do sistema Novum, a
possibilidade de cicatrização sem nenhum distúrbio, uma vez que o dispositivo protético
protege a area cruenta. Assim a inflamação e dor são muito menores quando se usa
implantação convencional.

Romano (2002) demonstrou através de urna revisão das técnicas radiograficas para o
planejamento do tratamento com prótese imediata que alguns princípios básicos propostos na
revisão de literatura devem ser seguidos para permitir uma avaliação adequada na estrutura
óssea dos pacientes submetidos a implantes para a reabilitação imediata. Segundo o autor, a
tomografia computadorizada com reconstrução em 3D foi considerada o método radiografico
mais preciso e acurado para este tipo de planejamento.

Bocklage (2002) afirma em seu estudo que a reabilitação completa do arco edêntulo
através de próteses suportadas por implantes pode ser um desafio especial para os
profissionais. No conceito apresentado pelo autor, são instalados de 4 a 6 implantes na
mandíbula para a reabilitação funcional imediata de urna prótese de 2 a 3 dias após a cirurgia,
demonstrando serem viáveis sob o aspecto de função e estética quando comparadas com as
próteses removíveis.
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Grisi et al. (2002) ,em uma revisão da literatura de trabalhos clássicos, descreveram
critérios e princípios básicos para a instalação de implantes de fase única com carga imediata,
que incluem:

1. Qualidade do tecido ósseo;

2. Propriedades macroscópicas dos implantes (design);

3. Propriedades microscópicas (superfície de revestimento);

4. Estabilidade primária (bicorticalização);

5. Distribuição de implantes entre os forames;

6. Ajustes protéticos adequados e cantiléveres até primeiro molar.

Hatano (2003) avaliou 129 implantes instalados em 43 mandíbulas edéntulas
encontrando um índice de sucesso de 97,6%, após a instalação imediata de uma prótese, sem
maiores complicações mastigatórias funcionais ou periimplantais. Onde os resultados
preliminares concluem ser um tratamento favorável para pacientes completamente edêntulos
em mandíbulas através de prótese implanto suportadas a partir de 3 implantes.

Segundo Becker (2003), após uma avaliação de 30 meses em 10 casos clínicos, ficou
evidenciado que é possível reabilitar com uma prótese em ate 5 dias após a inserção de
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Maló (2003) fez um estudo retrospectivo com função imediata em mandíbulas
edêntulas através do sistema all-on-four utilizando implantes Branemark System®. 0 estudo
retrospectivo realizou-se com 44 pacientes com um total de 176 implantes instalados na
regido anterior da mandíbula que suportaram próteses imediatas 2 horas após a cirurgia. 0
índice de sucesso foi de 98,2%. Demonstrando-se a viabilidade de instalar-se uma prótese
acrílica imediata como uma proposta viável para fixações em mandíbulas edêntulas.

Moscatelli (2004) demonstra a viabilidade do uso de implantes curtos em carga
imediata em mandíbulas edêntulas severamente reabsorvidas. 0 autor relata o caso clinico em
que houve uma perda de dimensão vertical de 12mm. Na região inter-mentoniana, devido a
reabsorção avançada, havia pouca altura óssea disponível. Porém, tratava-se de uma regido de
boa qualidade óssea, o que permitiu uma boa ancoragem óssea onde foram fixados 2
implantes de 7 mm x 4 mm e 2 implantes de 8,5 mm x 4 mm, com torque de inserção de 40
newtons. E sobre esses implantes confeccionou-se uma prótese imediata esplintada por uma
barra, demonstrando que é possível a utilização de implantes curtos em casos de reabsorção
severa.

Segundo Castellon (2004), a reconstrução e reabilitação oral em mandíbulas edêntulas
através de próteses implanto suportadas imediatamente após a instalação dos implantes é uma
modalidade de tratamento para um protocolo de rotina baseado na evolução dos estudos,
demonstrando-se ser uma técnica economicamente viável e relativamente simples de ser
executada pelo cirurgião dentista em apenas 2 dias.Castellon também demonstrou através de
uma revisão de 14 artigos da literatura inglesa, que é possível reabilitar pacientes corn
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uma revisão de 14 artigos da literatura inglesa, que é possível reabilitar pacientes com
mandíbulas edêntulas utilizando função imediata, e que é uma alternativa cientificamente
aceitável para devolver a fin -10o imediata a esses pacientes.

Testori (2004) demonstrou através de um estudo retrospectivo em 62 pacientes com
325 implantes carregados imediatamente de acordo com o protocolo de carga imediata com a
instalação da prótese imediatamente após a cirurgia, com uma taxa de sucesso de 94,4%,
durante o acompanhamento por 60 meses. A perda de osso ao redor dos implantes carregados
imediatamente foi similar aos implantes com carga tardia. Os resultados desse estudo sugerem
que a reabilitação em mandíbulas totalmente edentulas com 5 ou 6 implantes com prótese em
carga imediata é uma alternativa viável de tratamento frente aos protocolos clássicos de carga
tardia.

Miller (2004) relatou a utilização de carga imediata em mandíbula parcialmente
edêntula utilizando implantes cônicos. Demonstrando a eficácia da técnica e que não há
necessidade de um período de espera de três meses para ativar os implantes. Conclui que a
carga imediata diminui o tempo de tratamento, proporcionando maior satisfação ao paciente,
minimizando problemas funcionais e psicológicos antes enfrentados ao submeter-se à técnica
cirúrgica de dois estágios.
Thomé (2004) apresentou um caso clinico em que o paciente foi reabilitado com carga
imediata em mandíbula, através de 5 implantes esplintados com uma barra rígida préfabricada (Neopronto),

com assentamento passivo, evitando dessa forma,

micromovimentações que possam induzir a formação de uma cápsula fibrosa. A cirurgia foi
guiada através da barra protética pré-fabricada em metal bio- compatível, que possibilitou o
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processo de reabilitação bucal do paciente em um dia, além de diminuir consideravelmente os
custos.

Viegas (2004), descreve em. uma revisão da literatura, que deve haver critérios para a
indicação da reabilitação com carga imediata e que após a colocação dos implantes, o osso em
contato com a fixação começa a ser substituído por osso novo, e após um ano a quantidade de
osso neo-formado já é igual a do osso antigo, inicialmente em contato. A qualidade da
osseointegração entre um período critico de zero a seis semanas é melhor nos procedimentos
de um estágio, se comparados aos de dois estágios cirúrgicos, quando avaliados
histologicamente. Este último argumento é baseado na lei de Wolf, em que a aplicação de
carga abaixo do nível de dano pode resultar em hipertrofia óssea. Desajustes da prótese
podem ser menos lesivos e minimizados, a longo prazo em procedimentos realizados em um
estágio, porque o osso que envolve os implantes possui menor módulo de elasticidade no
momento da colocação, e a medida que o antigo osso é reabsorvido e o novo osso é formado,
o estresse é aliviado. Com a aplicação de carga imediata ocorrem algumas alterações na

interface osso/implante. Um contato intimo sob pressão é obtido imediatamente após a
colocação do implante. Entre 3 a 28 dias após a inserção, começam a ocorrer mudanças na
interface óssea, fazendo com que a quantidade de contato osso/implante diminua. Esta perda
de contato é temporária e permanece até que haja neoformação óssea. Portanto a fase inicial
de cicatrização entre as quatro primeiras semanas, é critica porque o osso que envolve o
implante sofre uma deformação plástica, concluindo dai que a estabilidade primária é o fator
importante para o sucesso da carga imediata. Os autores concluíram que acima de 32 newtons,
a estabilidade primária pode ser considerada adequada para aplicação de carga imediata, o que
é de fundamental importância a união rígida destas fixações. A ferulização diminui as chances

de haver micromovimentos, aumentando a estabilidade.
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Prates (2004) relata o caso clinico de um paciente edêntulo total que foi tratado com
carga imediata dupla em maxila e mandíbula com prótese protocolo. 0 caso foi preparado
previamente ao procedimento cirúrgico com solicitação de radiografia panorâmica e
tomografia. Iniciado os procedimentos protéticos e laboratoriais, o paciente foi moldado para
confecção das novas próteses, guias multifuncionais e montagem em articulador semiajustável. Os implantes foram travados com 45 newtons e em um prazo de 72 horas o paciente
foi reabilitado protéticamente. 0 autor conclui que esta terapia tem êxito e sucesso quando da
utilização de um protocolo criterioso com seleção adequada do caso, planejamento reverso
bem realizado e técnica cirúrgica cuidadosa, tornando o tratamento mais simples, mais rápido,
com menor custo e devolvendo ao paciente uma melhor qualidade de vida.

Weischer (2005) vem realizando trabalhos desde 2002 com dois pacientes irradiados
portadores de câncer bucal e que foram submetidos â. reabilitação com prótese protocolo em
mandíbula. Ambos foram submetidos à carga imediata com 4 implantes. Após um período de

treze a dezoito meses do término do tratamento radioterdpico. Foram realizados os implantes
com um torque maior ou igual a 35 newtons. Durante a mesma sessão os implantes foram
moldados. As barras estabilizadoras foram adaptadas dois dias depois da cirurgia e prova em
cera. No quinto dia realizou-se a reabilitação com as próteses apoiadas sobre implantes. O
acompanhamento ocorreu semanahnente no primeiro trimestre, os resultados demonstraram
que nenhum implante revelou falha durante quarenta semanas através do Periotest

e

freqüência de ressonância. Os resultados radiográficos não revelaram alterações ósseas
patológicas, e não foram detectados problemas inflamatórios, cirúrgicos ou protéticos. Tanto
no quesito funcional, como estético, ambos os pacientes ficaram satisfeitos com o tratamento
e o resultado final das próteses implanto suportadas..
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O autor conclui que o emprego da técnica é possível, mesmo em pacientes irradiados,
porém com uma seleção rigorosa do caso e os riscos ainda precisam ser esclarecidos.

Curcio et al. (2005) em um estudo através de um caso clinico demonstraram a
viabilidade da utilização do planejamento reverso para carga imediata em mandíbula edêntula.
A partir de estereolitografia da mandíbula confeccionou- se urn guia cirúrgico, para
colocação de quatro implantes e através do planejamento reverso puderam verificar o espaço
necessário para a confecção da barra metálica. A utilização do planejamento reverso
proporcionou uma maior previsibilidade da situação cirúrgica e reabilitação protética final,
adicionando dados para o caso de forma mais segura. A utilização dessa tecnologia em um
paciente de 73 anos demonstrou ser viável para a realização do caso clinico. Foi possível num
primeiro passo montar o caso em articulador semi-ajustável e visualizar a anatomia a partir
de uma prototipagem. A cirurgia pode ser realizada previamente neste bio-modelo. Após a
cirurgia real a barra foi imediatamente instalada e os procedimentos laboratoriais realizados.
Com isto o paciente pode ser reabilitado em setenta e duas horas diminuindo-se o estresse do
paciente e devolvendo-o para a sociedade rapidamente. Os autores concluíram que o uso de
uma prototipagem é uma ferramenta fundamental para o sucesso desta técnica.

Padovan (2006) relata um caso clinico em que o paciente foi submetido a. carga
imediata em mandíbula através de uma conexão rígida das fixações no mesmo momento da
cirurgia. 0 componente protético é pré-fabricado e denominado Neopronto. 0 caso foi
realizado em dez horas após a cirurgia onde foi utilizado resinas flow para cimentação da
infra-estrutura metálica aparada sobre 6 implantes. 0 controle clinico e radiográfico ocorreu
durante 14 meses demonstrando que não houve nenhum sinal de fracasso do sistema, neste
período de investigação.
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Tessare (2006) e colaboradores também relataram em um caso clinico em que a
prototipagem rápida reduziu o tempo de cirurgia para prótese tipo protocolo. 0 caso foi

realizado em um paciente edentulo e sem uso de prótese há sete anos que foi encaminhado
para realização de tomografia computadorizada de mandíbula em 2D e reconstrução em 3D
gravados em CD-ROM. A partir dai confeccionou-se uma prototipagem em que pode ser
visualizada todas as estruturas anatômicas e perdas ósseas reais. Uma nova prótese total
superior foi confeccionada e as medidas de relação centrica, dimensão vertical de oclusão e
dimensão oclusal de repouso foram tomadas por meio de planos de cera. Esse mesmo plano
de cera foi utilizado para montagem dos dentes.
Após a cirurgia de instalação de 4 implantes em seus devidos sítios na mandíbula

realizou-se a moldagem, confecção da barra e procedimentos laboratoriais pelo técnico para
finalização das próteses. Os autores concluíram que através do planejamento cirúrgico préprotético por meio da prototipagem foi muito eficaz quanto a redução do tempo cirúrgico e
prevenção de interocorrências e que o procedimento torna-se simplificado e facilmente

reproduzido.

Silva (2006) fez uma extensa revisão da literatura sobre prótese fixa definitiva
imediata sobre implantes na regido anterior de mandíbula submetidos a carga imediata. Em
sua revisão encontrou trabalhos que vão desde Linkow, nos anos 60, que já relatava carga
imediata em laminas endossais até trabalhos atuais que relatam a previsibilidade da prótese
tipo protocolo em carga imediata. E que o fator chave para a previsibilidade do excelente
sucesso é a estabilidade primária. 0 autor relata os procedimentos que vão do ato cirúrgico a
instalação

da prótese. Onde imediatamente após o estágio cirúrgico iniciam-se os

procedimentos de moldagem que seguem os seguintes passos:

La
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•

Escolha dos mini pilares;

•

Aparafusar os pilares de moldagem sobre os mini pilares;

•

Comprovar que estejam bem ajustados e apertados através de Raio
X quando possível;

•

Conferir

o ajuste

da moldeira individual (guia cirúrgico

multi func ional);
•

União dos pilares de moldagem através de resina GC patern unindose com a estrutura rígida através de brocas ou fios ortockinticos;

•

União da moldeira aos pilares protéticos com resina GC;

•

Inserção do material de moldagem de preferência silicone de
adição.

•

Remoção da moldagem;

•

Vazamento da moldagem com gesso especial;

•

Confecção da estrutura metálica rígida;

•

Provas clinicas e laboratoriais;

•

Instalação e ajustes finais da prótese em até 48 horas após a
cirurgia.

0 autor também encontrou na revisão da literatura as indicações e contra-indicações
de prótese protocolo para mandíbula, e que cada paciente deve ser avaliado antes da cirurgia
para certificar-se de que todos os critérios clínicos para um protocolo em mandíbula sejam
preenchidos, cujos requisitos são:

•

Qualidade óssea adequada (tipo II ou III);

•

Altura óssea suficiente (+/- 12 mm);
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•

Largura óssea suficiente (6mm);

•

Paciente com boa saúde geral.

E s contra indicações' são:

•

Saúde sistêmica ruim;

•

Hábitos para-funcionais severos;

•

Osso de Ind qualidade (tipo IV);

•

Altura e largura óssea insuficientes para colocação de implantes
com no mínimo 10 mm.

De acordo com Misch (2006) a fixação rígida limita os micromovimentos e define que
em prótese implanto suportada é necessário uma boa distribuição dos implantes ao longo da
curvatura do arco e boa adaptação da prótese sobre os mini pilares com um torque de 10 a 15
newtons. Quanto As extensões da mandíbula não devem ultrapassar 20 mm, ao passo que na
maxila não devem exceder 10 mm. Devem ser avaliados o arco antagonista e a para-função,
além do número e comprimento dos implantes que no mínimo devem ser de 1 Omm de
comprimento. 0 autor relata também que a estabilidade primária é fundamental para o
sucesso protético. Esta estabilidade primária é conseguida através da bicorticalização dos
implantes com um torque de inserção acima de 40 newtons. Os implantes devem ser
esplintados entre si de forma rígida através de uma estrutura metálica. Destacando que quando
ocorre esta esplintagem os implantes são capazes de osseointegrarem de forma clinicamente
similar aos implantes que são colocados e recebem carga tardia.
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Segundo Miranda (2006) algumas considerações oclusais em prótese sobre implante
devem ser observados, e que é fundamental a análise de todos os casos através de modelos de
estudo e montagem em articuladores semi-ajustáveis para que possam ser observados: RC,
MIH e DVO. Os casos de protocolo superior ou inferior com carga imediata quando coloca-se

quatro ou seis implantes na região anterior com reabilitação protética fixa, a oclusão é muito
importante e deve ser estabelecida com a máxima inter-cuspidaçáo dos dentes coincidentes

com a relação cêntrica. 0 esquema oclusal deve ser de proteção mdtua, com uma dimensão
vertical de oclusão que permite um espaço funcional livre de aproximadamente 3 mm.
Também é importante observar os quesitos de estética e fonética durante a prova dos dentes
que, juntamente com a oclusão, formam a tríade para o sucesso da prótese protocolo.
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3 DISCUSSÃO

0 assunto abordado nesta revisão da literatura é de extrema importância para a clinica
diária do especialista em prótese dentdria,visto que as principais alterações encontradas em
pacientes edêntulos mandibulares causam transtornos funcionais e estéticos.
A reabilitação com implantes, em mandibula edentula é uma modalidade de
tratamento consagrado na literatura e com altos indices de sucesso, segundo vários autores.
Originalmente, o protocolo do Sistema Branemark era preconizado em duas fases de
procedimento cirúrgico e eram realizados seis implantes entre os foramens mentuais.
Do ponto de vista do paciente, o aspecto financeiro do tratamento com implante é
importante e em uma tentativa para diminuir o fardo financeiro, poderia ser considerada a

redução do número de implantes.
No protocolo de Branemark os implantes necessitam de um período de cicatrização
com a ausência de carga para permitir a osseointegração dos implantes. Porém, recentes
estudos têm encorajado tanto uma redução progressiva deste período quanto à introdução de
carga imediata sobre implantes corn resultados promissores.
Tarnow et al (1997) fizeram as seguintes recomendações para a colocação de uma

prótese, suportada sobre implante, imediatamente após a inserção dos mesmos: que a técnica
deve ser aplicada a arcadas edêntulas, os implantes utilizados devem ter pelo menos lOmm de
comprimento e o torque final de inserção deve ser superior a 40 newtons.

Schnitman et al. (1997), também, com base em resultados de um estudo oferecem
algumas recomendações para a carga imediata em mandíbula edêntula, dentre as quais que os
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implantes devam estar em intimo contato com osso cortical, tanto na crista alveolar quanto no
ápice o que dá uma boa estabilidade primária e que os implantes devem ser esplintados de

forma rígida entre si.
Balshi e Wolfinger (1997) consideram encorajador o uso de carga imediata sobre
implante em pacientes edêntulos, porém desaconselham o uso da técnica em pacientes com
bruxismo.
Bruski (1998) afirmou que diversos fatores contribuíram, para que a técnica de prótese
protocolo seja possível de ser aplicada clinicamente e que o conceito de carga imediata vêm
desde a década de sessenta com os primeiros estudos de Branemark . E que inúmeros
pesquisadores a partir deste marco vem explorando este conceito onde um requisito
fundamental para o sucesso da técnica da prótese protocolo é a estabilidade primária dos
implantes.
Salama (1998) define que a amplitude máxima dos micros movimentos a partir do
qual se consegue a correta integração do implante é de 50-150 micras e a unido dos implantes
entre si, deve ser feita através de uma estrutura rígida.
Schnitman (1998) demonstra em seu trabalho que é possível submeter A. carga imediata
nos implantes em mandíbula através de uma prótese implanto suportada.
Randow et al. (1999) ao realizarem um estudo clinico e radiológico em mandíbula
edêntulas reabilitadas por prótese sobre implante, demonstraram que é possível a reabilitação
oral imediatamente após a instalação dos implantes a partir de uma estrutura rígida que une os
implantes entre si, instalados na regido interforame.
Rosenberg e Brenner (2001), citam como vantagem do sistema Novum a cicatrização
como um processo sem nenhum distúrbio, com menor grau de desconforto para o paciente.
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0 planejamento através do uso de exames radiográficos demonstrados por Romano
(2002) apontou o uso da tomografia computadorizada e reconstrução em 3D como sendo o
método mais preciso e indicado para esta técnica.
Grisi et al (2002), descreveram alguns critérios e princípios básicos para a instalação
de implantes com carga imediata que devem ser observados tais como: qualidade do tecido
ósseo, propriedades macroscópicas dos implantes, tipo de superficie dos implantes,
estabilidade primária, distribuição dos implantes, ajustes protéticos e tipo de cantiléveres
obtidos na reabilitação protética.
0 estudo de Moscatelli (2004) demonstrou que é possível usar implantes curtos em
carga imediata em mandíbula edêntulas
Porém, Viegas (2004) afirma que deve haver critérios para a indicação da reabilitação
com carga imediata. 0 autor afirma que o fundamental para esta técnica é a fixação rígida
entre os implantes, o que diminui as chances de haver micromovimentos e aumentando a
estabilidade.
Para Curcio (2005) o planejamento reverso proporciona uma maior previsibilidade da
situação cirúrgica e reabilitação protética.
Tessare (2006) relatou que a prototipagem, também se demonstra eficaz no
planejamento destes casos clínicos.
Silva (2006) descreveu os passos que devem ser seguidos na técnica de prótese
protocolo que se seguem: as escolhas dos pilares de moldagem, conferir os ajustes da
moldeira individual, união dos pilares de moldagem entre si com resina parterne, união do
pilares protéticos à moldeira e inserção do material de moldagem preferencialmente por uma
silicona de adição. 0 mesmo autor encontrou na revisão da literatura as indicações e contra
indicações para esta técnica.
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As indicações seguem os seguintes requisitos: qualidade óssea tipo II ou III, altura
óssea suficiente de aproximadamente 12 mm, largura óssea suficiente de 6 mm e paciente
com boa saúde geral. As contradições são: saúde sistêmica ruim, hábitos parafuncionais
severos , osso de má qualidade tipo IV.
De acordo com Misch (2006) a fixação rígida limita os micromovimentos e o torque
mínimo de inserção é de 40 newtons. As extensões de cantiléver não devem ultrapassar 20
nun. Todavia, se não houver critérios para a indicação e seleção dos pacientes para submeterse a esta técnica a osseointegração poderá ser prejudicada. Fica evidente para todos estes
autores discutidos que o fundamental para o sucesso desta técnica é a estabilidade primária.
Também todos concordam que deve haver uma estabilização através da ferulização dos
implantes, entre si, por uma estrutura rígida, além de outros fatores biomecânicos que devem
ser respeitados.
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4

CONCLUSÃO

De acordo com a reversão da literatura apresentada conclui-se:
1.

A maior exigência estética e funcional dos pacientes fez com que esta

técnica fosse desenvolvida, para suprir o tempo de espera para a reabilitação protética;
2.

É possível a eliminação de um segundo estágio cirúrgico para a

reabilitação protética do paciente;

3.

Deve ocorrer um planejamento reverso do caso clinico;

4.

É fundamental uma comunicação efetiva entre o protesista e a equipe

cirúrgica para alcançar um resultado bem sucedido;
5.

Conseguir estabilidade primária dos implantes com um torque final

superior a 40 newtons é um requisito fundamental;
6.

Ferulizar os implantes entre si através de uma estrutura protética rígida

para evitar que ocorram micromovimentos e fibrointegração durante o período de
cicatrização;
7.

0 sucesso dessa técnica baseia-se na combinação de diretrizes

biológicas e mecânicas;

8.

É possível através desta técnica reabilitar o paciente em até 72 horas.
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