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Para que resulte o possível, deve o impossível ser tentado.

(Hermann Hesse)
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Na implantodontia, o uso de próteses provisórias removíveis é
uma barreira constante para a aceitação do tratamento com implantes para os
pacientes. Em virtude disto, os implantes provisórios são uma alternativa importante
dentro da implantodontia, pois possibilitam a instalação de próteses fixas provisórias,
eliminando a necessidade do uso de próteses mucossuportadas, que podem
interferir na cicatrização dos implantes convencionais ou enxertos adjacentes, assim
como promover conforto, estética e melhor aceitação do paciente em todas as
etapas do tratamento. Os implantes provisórios possuem pequeno diâmetro e
normalmente são colocados entre os implantes convencionais, sendo parafusos
cônicos auto-rosqueantes, com diâmetro entre 1,8 e 2,4 mm, e comprimento entre 7
e 14 mm, compostos de raiz e pilar protético em uma só peça, e fabricados em
titânio. São tradicionalmente removidos quando os implantes definitivos são
restaurados, sendo colocados de forma não submersa em cirurgia de um estágio e
projetados para serem submetidos 6 carga imediata. Assim sendo, os implantes
convencionais são deixados livres de carga para obterem a osseointegração,
enquanto o paciente recebe estética e função imediatas.

Palavras chave: implantes; próteses fixas provisórias.
-
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Monograph (Specialization)-Specialization course in Dental lmplantology, Centro de
Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina (Health Sciences
Center, Federal University of Santa Catarina). Florianópolis, 2005.

In dental implantology the use of removable provisional
prostheses represents a constant barrier to the acceptance of treatment with
implants for patients. Thus, provisional implants offer an important alternative within
dental implantology, since they allow the installation of fixed provisional prostheses,
eliminating the need for the use of mucous membrane supported prostheses, which
can interfere in the healing of conventional implants or adjacent grafting, thus
improving the comfort, esthetics and acceptance by the patient at all stages of the
treatment. Provisional implants have a small diameter and are normally placed
between conventional implants, being conical self-threading screws, with a diameter
between 1.8 and 2.4 mm, and a length between 7 and 14 mm, comprised of a root
and a prosthetic column in a single piece, and manufactured in titanium. They are
traditionally removed when the definitive implants are restored; being placed in a non
submersed form in a single-stage surgery and designed to be submitted to
immediate loading. The conventional implants are thus left free of loading in order to
obtain the osseointegration, while the patient receives EstheticsTM and Immediate
F uncti onTM .

Keywords: implants; fixed provisional prostheses.
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1 INTRODUÇÃO

0 uso de implantes provisórios imediatos permite ao cirurgião
dentista fornecer uma prótese temporária estável durante a fase de cicatrização, ao
mesmo tempo em que evita a colocação de pressão na borda reconstruída do
enxerto e/ou implante durante a maturação. Esses implantes provisórios imediatos
possibilitam manter a dimensão vertical e fornecem ao paciente os benefícios de
restaurações apoiadas por implante durante o tempo que antecede a reconstrução
protética final (PETRUNGARO, 2000).
0 sucesso dos implantes transitórios depende da obtenção de
suficiente contato osso-implante durante a fase de prótese provisória. A
porcentagem média de contato osso-implante foi de 52,9%, portanto a porcentagem
obtida nos implantes foi similar à documentada na literatura para implantes
convencionais com superfície usinada (SIMON, 2005).
No entanto, para evitar carga transmucosa durante

o período

inicial da cicatrização, os pacientes são requisitados e evitarem o uso de próteses
removíveis por pelo menos duas semanas após a colocação dos implantes. As

próteses eram então reembasadas com uma camada resiliente a cada três semanas
até a colocação da prótese implanto-suportada definitiva. Os pacientes normalmente
rejeitam a possibilidade de ficarem sem prótese temporária e então utilizam próteses
removíveis enquanto esperam o término da prótese definitiva (idem, ibidem, 2005).

A introdução de implantes transitórios forneceu a opção de
provisionalização fixa imediata para pacientes que vão se submeter à colocação de
implantes no lugar de próteses removíveis imediatas.
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2 PROPOSIÇÃO

Esse estudo tem como finalidade fazer uma revisão bibliográfica
sobre implantes provisórios imediatos, apresentando relatos de casos clínicos com
técnicas cirúrgicas e protéticas, que podem tornar esse sistema melhor aproveitado;
analisando juntamente suas indicações, vantagens e desvantagens.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

A decisão de utilizar implantes provisórios imediatos é feita durante a
fase inicial do tratamento, planejando com o paciente e a equipe restauradora.
História médica e dental deve ser documentada, incluindo deficiências físicas e
expectativas estéticas. Exames clínicos e radiográficos completos, juntamente com
um diagnóstico preciso, são estabelecidos. Classificação da qualidade e dimensão
do tecido ósseo é estabelecida e integrada nos prognósticos (PETRUNGARO,
1997).
Em um estudo sobre provisórios fixos e enxerto ósseo, Petrungaro
(1997) utilizou o termo implantes temporários, onde 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.
Os implantes provisórios podem também ser utilizados para ancoragem
ortodõntica (GRAY; SMITH, 2000). É evidente que os implantes convencionais
possuem limitações para a técnica de ancoragem, como por exemplo: custo muito
alto, procedimento cirúrgico mais extenso, tempo requerido para a osseointegração,
dificuldade de utilizar os dispositivos ortockinticos e limitação da disponibilidade do
local do implante.
Em estudos clínicos realizados foram relatados excelente adaptação e
osseointegração onde estavam os implantes provisórios com uma melhor densidade
do trabeculado ósseo e sem resposta inflamatória (TARNOW; FROUM, 1996). Não
houve fracasso com os implantes permanentes. Pacientes relataram maior conforto
e satisfação com a prótese fixa do que com a prótese removível (FROUM et al.,
1998).
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Paranhos et al. (2004) constata em seu estudo que os pacientes

relataram satisfação e conforto com o uso da prótese fixa provisória, porém,
algumas desvantagens foram notadas. Esse procedimento envolve um aumento no
custo e consumo de tempo para o paciente, assim como a possibilidade de fratura
de implantes temporários durante a remoção. Apesar disso, o uso de implantes
temporários é de grande valor como auxilio no tratamento que envolve implantes. Os
implantes temporários são capazes de manter-se osseointegrados durante o período
necessário, proporcionando ao paciente uma prótese fixa provisória durante todo o

período do tratamento.
Segundo

Bohsali

et al.

(1999),

uma

restauração

com implante

provisório é uma alternativa, porém não pode simular a restauração final no caso de
overdentures removíveis.

Os implantes temporários podem suportar uma prótese fixa por até seis
meses, sendo removidos quando os implantes definitivos estiverem prontos para
receber carga. Apesar dos implantes temporários permitirem a sua curvatura para
obtenção do 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 (FROUM et a/., 1998).
Babbush (2001) relatou para reduzir o comprimento do implante deve

ser cortado o ápice com broca ou disco, e reconsiderar o número de implantes no
local. Um número minimo 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.
Krump e Barnett (1991) afirmaram que em casos aonde todos os

dentes remanescentes

serão

removidos, uma

prótese provisória imediata

14

convencional pode ser fabricada, mas não pode ser usada até que haja uma
superfície de cicatrização dos tecidos moles de aproximadamente quatorze dias, sob
risco de deiscência do retalho, exposição dos implantes instalados e cargas
prematuras sob os mesmos.
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.
Zubery et al. (1999) demonstrou histologicamente que os implantes
provisórios podem se tornar osseointegrados. No estudo de Simon e Caputo (2000)
relataram que os implantes provisórios podem ser removidos com segurança da
maxila após sete a quinze meses, mas existe um risco de fratura ao removê-lo da
mandíbula após 10 meses. 0 torque necessário para remoção desses implantes
indicou variados níveis de integração, apesar de serem submetidos à carga
imediata.
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 superfície dos implantes temporários.
A colocação de implantes provisórios imediatos deve ser feita após a
instalação dos implantes convencionais, entretanto deve-se manter uma distância
minima de 2mmm entre um implante e outro. Porém, em casos que múltiplos
implantes não permitirem o uso de implantes provisórios por falta de espaço, os
provisórios podem ser colocados no próprio local dos definitivos. Após o período de
espera para osseointegração, os implantes provisórios seriam removidos

e
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imediatamente substituidos pelos novos implantes definitivos. Isso permitiria ao
paciente o uso de uma prótese temporária fixa durante o período de cicatrização.
Assim o período seria estendido de seis para doze meses até a conclusão da
prótese definitiva.
Babbush (2001) descreve a seguinte metodologia para a colocação
dos implantes provisórios: durante a técnica cirúrgica, deve-se observar uma
distância minima de 1,5 mm dos implantes convencionais, que devem ser colocados
antes dos implantes provisórios, para que a posição ótima final não seja alterada. Se
for necessário, pode-se diminuir o comprimento do implante provisório cortando seu
ápice e ajustar o paralelismo curvando seu pescoço.
Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, suturar isoladamente, visando
facilitar a aproximação do tecido gengival e o reembasamento da prótese com
acrílico. A prótese provisória pode ser cimentada com cimento provisório ou o
paciente pode usá-la como removível encaixada.
Froum et al. (1998) indica o fio reabsorvivel como material de sutura,
pois não requer a retirada da prótese para remoção dos pontos.
Segundo Bulard (2001) uma outra alternativa são os mini-implantes
dentais (Imtec Corporation), que seria o único sistema para utilização definitiva e não
apenas provisória. Seu protocolo consiste em uma única perfuração com broca da
gengiva e cortical óssea, sem abertura do retalho, e inserção do mini-implante de 18
mm de diâmetro de forma a obter um travamento inicial. Esses mini-implantes
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).
Babbush (2001) cita três opções protéticas: utilizando a prótese préexistente reembasada, uma moldeira a vácuo do enceramento ou duplicação da
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prótese ou enviar para o laboratório uma moldagem, aonde será confeccionada uma
prótese de acordo com a relação cêntrica e dimensão vertical estabelecida.
Conforme Froum (2005) existem quatro sistemas de implantes
disponíveis: o Implante Imediato Provisório (IPI; Nobel Biocare USA; Yorba Linda,
CA), o Implante Transicional Modular (MTI, Dentatus USA, New York, NY),

o

Implante Dental Mini (MDI; lmtec, Ardmore, OK) e o Implante Temporário (Biscon,
Boston, MA). Apesar das recomendações dos fabricantes variarem de sistema para
sistema, a principal vantagem de qualquer sistema de implante transitório é a
colocação de uma prótese temporária fixa estável antes ou no momento de
colocação dos implantes.
Evidências clinicas assim como histológicas da osseointegração têm
sido demonstradas com implantes não submersos submetidos à carga imediata.
Baseado em relatos prévios, esplintagem com estabilidade primária de implantes
individuais sob carga imediata foi recomendada para manter a micromovimentação
abaixo do nível critico e permitir e osseointegração. Albrektsson e Jacobsson
relataram que a reação da interface osso-implante não depende apenas do implante.
Eles afirmaram que parâmetros como técnica cirúrgica e condições de carga foram
igualmente importantes para a osseointegração confiável.
Simon (2002) concluiu que devido a uma integração mais forte, o risco
de fratura aumentou durante a tentativa de remoção da mandíbula após dez meses
ou mais, já os implantes em função na maxila, acima de quinze meses, foram
seguramente removidos. Portanto, uma maior integração foi observada na
mandíbula comparada com a maxila. Os níveis de torque de remoção indicaram
vários graus de osseointegração, mesmo naqueles sujeitos à carga imediata.
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3.1

Estudos clínicos

Froum et al. (2005) avaliaram histologicamente o contato osso-implante
dos implantes transitórios ap6s vários períodos de carga. Foram analisados
histologicamente trinta e três implantes submetidos à carga imediata em vinte e um
pacientes. Todos os implantes foram de titânio puro, de superfícies usinadas e
estavam em função por um período médio de 10,8 meses. Todos os implantes
transit6rios foram removidos com broca trefina

e

enviados para análise

histomorfométrica de tecido duro. A porcentagem média de contato osso-implante foi
de 52,9%, ou seja, a porcentagem de contato osso-implante obtida nos implantes
provisórios foi similar à documentada na literatura para implantes convencionais com
superfície usinada.
Simon e Caputo (2002) pesquisaram os valores de torque de remoção
de implantes transitórios submetidos à carga em pacientes humanos. Trinta e um
implantes transitórios de 1,8 mm de diâmetro foram colocados em quatro pacientes
para dar suporte 6 próteses provisórias e foram submetidos 6 carga imediata. Os
valores de torque de remoção foram relatados usando uma chave de torque manual
modificada. Vinte e seis implantes foram removidos intactos, com valores de torque
entre 10,5 e 22,9 Ncm, enquanto cinco fraturam na crista óssea sob valores entre
27,1 e 35,4 Ncm. A medida dos valores de torque aumentou com o tempo em
função. Estes valores foram inferiores na maxila (16,1 Ncm) do que na mandíbula
(24,0 Ncm). Os resultados sugeriram que estes implantes transit6rios podem ser
seguramente removidos da maxila após 7 a 15 meses, mas existe um risco de
fratura dos implantes durante a remoção da mandíbula após dez meses. Os níveis
de torque de remoção para estes implantes indicam uma variação no grau de
integração, mesmo que sejam submetidos 6 carga imediata. 0 comprimento do
implante, no entanto, não foi determinantemente significativo para o torque de
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remoção.
Petrungaro (2001) verificou

o quanto que o modelo mestre de

diagnóstico simplifica o plano de tratamento. Paciente do sexo feminino com doença
periodontal avançada no arco maxilar, sendo necessária a remoção de todos os
dentes maxilares. Estética era a preocupação principal da paciente e após visualizar
o caso no modelo de diagnóstico, a mesma concordou com o tratamento. Foram
colocados seis implantes convencionais e seis implantes transitórios do tipo Modular
Transitional Implantes (MTI), que poderiam dar suporte ás próteses provisórias.

Antes do fechamento, todos os defeitos perimplantares foram enxertados

e

preenchidos com uma combinação de plasma rico em plaquetas.
Após a sutura, a prótese em acrilico fornecida pelo laboratório,
derivada do modelo mestre de diagnóstico foi reembasada com acrílico e assentada
sobre os implantes transitórios. Após a polimerização do acrilico, a prótese
provisória estética foi removida, polida e cimentada com um resistente cimento
provisório após a avaliação da oclusão.
Keller (2001) fez uma abordagem única onde envolve o uso de
implantes transitórios, que são normalmente utilizados para dar suporte a próteses
provisórias a pacientes parcialmente ou totalmente edêntulos, em adolescente que
completou a terapia ortod6ntica com ausência congênita de incisivos laterais que
requer algum tipo de prótese provisória para substituição dos dentes ausentes. Os
implantes provisórios funcionam de forma semelhante aos implantes convencionais.
0 plano de tratamento compreende procedimentos cirúrgicos, restauradores
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laboratoriais, então a prótese provisória pode ser colocada dentro de 24 horas após
a colocação dos implantes transitórios. É necessária

adequada distância

interradicular, não somente para colocação dos implantes transitórios, mas também
para colocação dos definitivos. Na maioria dos casos, a osteotomia para colocação

dos implantes transitórios é feita sem incisões ou uso de retalho cirúrgico. É usada
apenas uma broca de diâmetro 1,3mm, e o implante é inserido manualmente ou com
um adaptador de pega de mão. Haverá duas opções para a confecção da prótese: a
colocação de um coping de moldagem assentado completamente dentro da fenda
dos implantes para que a moldagem final possa ser obtida ou a confecção de uma
coroa provisória no consultório imediata à colocação dos implantes. Após a
cimentação com cimento definitivo, este não é removido até a colocação dos
implantes convencionais quando o paciente atinge a maturidade óssea.
Spitler (2002) verificou que a perda de uma prótese extensa é urn
desapontamento severo tanto para o paciente quanto para o dentista. Se algo pode
ser feito para aumentar o tempo de permanência da prótese de forma saudável e
funcional, será positivo. Isso é possível em algumas situações. O autor tem colocado
dois tipos de mini-implantes nos últimos cinco anos (MTI e lmtec). O MTI é um
parafuso de titânio inclinável,

o qual é projetado para ser colocado entre os

implantes convencionais durante a integração. Apesar de não ser indicado pelo
fabricante como implantes definitivos, tem sido observado seu uso a longo prazo,
sob condições satisfatórias; quando o osso alveolar denso está presente, o autor
tem observado resultados excelentes.
Outro mini-implante que pode ser utilizado é o Imtec, que tem a forma
de uma ponta parafusada e pode ser colocado em ossos menos denso, iniciando
com uma osteotomia superficial. 0 implante não é inclinável, tornando mais difícil o
alinhamento com o p6ntico já existente. No entanto, na maxila parece ser vantajoso.
0 plano de tratamento pode ser dividido em quatro fases: remoção da(s) prótese(s)
existente(s), colocação

de mini-implante(s), adaptação da(s) prótese(s) aos

implantes e recimentação da(s) prótese(s) no local.
Maksoud (2001)

utilizou em seu estudo implantes modulares
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transitórios em pacientes que sofreram levantamento do seio maxilar no momento

da inserção dos implantes. Uma paciente do sexo feminino, de 65 anos, fez
levantamento de seio maxilar, assim como colocação de implantes convencionais e
seis implantes transitórios de 1,8mm de diâmetro. Capas de proteção plásticas
foram colocadas no topo dos implantes transitórios e a estabilidade dos implantes foi
checada com relação a mobilidade em todas as direções. Finalmente, foi realizada a
sutura, cobrindo totalmente os implantes convencionais e permitindo um selamento
marginal ao redor do pescoço dos implantes transitórios. No dia seguinte, as capas
dos implantes transitórios foram removidas e uma técnica direta de fabricação da
coroa provisória foi realizada. A oclusão é então ajustada.
Nove meses depois, a integração dos implantes convencionais foi
verificada, e os implantes preparados para confecção da prótese final. Após o
término dessa fase, os implantes transitórios foram removidos com infiltração da
area com anestésico e a ferida foi deixada cicatrizar por segunda intenção.
Rossein (2001) introduziu uma técnica fácil e benéfica para protocolos

de overdentures implanto-suportados. Paciente de 80 anos utilizava uma prótese
total maxilar e sentia desconforto ao mastigar. Seu antagonista era uma Prótese
Parcial Removível (PPR). A filosofia do plano de tratamento inicial foi obter uma
oclusão balanceada, com a esperança de se melhorar a dor. Infelizmente a dor

permaneceu e foi desenvolvido um segundo plano de tratamento para a confecção
de uma prótese maxilar com attachments dando suporte. Isso incluía seis implantes
suportando uma barra de ouro. Durante o período de cicatrização, foram instalados
cinco implantes provisórios com uma broca de

1,3mm de diâmetro

para as

perfurações. Os implantes tinham 1,8mm de diâmetro, 17 mm de comprimento,

sendo lOmm inter-ósseos. Os tecidos foram então suturados.
Devido ao fato da prótese definitiva ser uma overdenture fixada a uma
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barra implanto-suportada, foi decidido que iria simular esta situação na prótese
provisória. Isto permitiria ser ensinado ao paciente os cuidados que deveriam ser
tomados com acompanhamento da higiene oral realizada em casa até que a prótese
final fosse confeccionada. 0 mais importante é que ele terminaria a cirurgia já com
uma prótese provisória. Um lençol de borracha é usado para proteger a área
cirúrgica e evitar que as suturas fossem deslocadas pelo uso do acrílico utilizado
para fazer a ligação. Após um mês da cirurgia, os tecidos ao redor da área cirúrgica
aparentavam saudáveis e sem inflamação.
Simon (2005) descreve um método de utilização dos implantes
transitórios como parafusos de fixação cirúrgica para orientar o guia cirúrgico
durante a colocação dos implantes na mandíbula anterior, para a confecção de uma
overdenture implanto-suportada retida por barra.

Paciente totalmente edêntulo, sem qualquer tipo de prótese, com
rebordo em ponta de faca, acentuada reabsorção e limitada quantidade de gengiva
ceratinizada. 0 plano de tratamento inclui próteses totais provisórias em resina
acrílica, colocação de cinco implantes convencionais na região anterior ao forame
mental e uma overdenture suportada por uma barra para obter máxima estabilidade
suporte e função. A prótese mandibular foi duplicada

e um guia cirúrgico

transparente foi confeccionado. Colocaram-se cinco implantes convencionais e dois
implantes transitórios (Immediate Provisional Implants

—

IPI, Nobel Biocare) distais

aos forames mentonianos, que apresentavam 2,8mm de diâmetro

e 14mm de

comprimento (o único disponibilizado pelo fabricante)), onde foram encurtados
usando instrumento rotatório de alta velocidade. Portanto, ficaram com 10mm de
comprimento para não danificar

o

canal mandibular; em seguida, foram

autoclavados. Uma vez que os implantes transitórios foram posicionados, o guia
cirúrgico poderia ser colocado e removido de forma precisa. Com os implantes
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transitórios posicionados, os tecidos moles foram rebatidos e o rebordo residual foi
reduzido. Foram então colocados cinco implantes convencionais e, após isso, os
implantes transitórios foram removidos e a sutura realizada.

3.2 Discussão
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 fim de obedecer ao fato de que implantes e enxertos ósseos estejam
ausentes de carga durante a fase de cicatrização e a inconveniência de os pacientes
não puderem usar suas dentaduras por um período minimo de sete dias, o sistema
de implante provisório foi desenvolvido (PETRUNGARO; WINOMILLER, 2001).
0 uso de implantes transicionais, segundo Petrungaro (2000) permite
ao cirurgião fornecer uma prótese temporária estável durante a fase de cicatrização,
ao mesmo tempo em que evita a colocação de pressão na borda reconstruída do
enxerto e/ou implante durante a maturação. Ao utilizar técnicas de enxerto ósseo, o
paciente não poderia usar prótese total ou parcial removível por sete a quartoze dias
após o ato cirúrgico. Isso impedia muitos pacientes ao tratamento ou causava
insatisfação naqueles que concordavam com esta terapia (PETRUNGARO, 2002).
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.
Segundo Froum et al (1998) os implantes temporários podem suportar
uma prótese fixa provisória por até seis meses, sendo removida quando os
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implantes definitivos estiverem prontos para receber carga. Os autores afirmam que
apesar dos implantes temporários permitirem a sua curvatura para a obtenção do
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.
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

benefícios 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.
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 de p6s-operat6rio.
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 vêm sendo utilizados.

Para Schnitman, INtihrle e Rubenstein (1997), os fatores associados
com o sucesso de implantes imediatamente carregados estão intimamente ligados
estabilidade inicial, porcentagem de contato ósseo, densidade do osso cortical e
eliminação de micromovimentos na fase de remodelação óssea.
Implantes transitórios foram desenvolvidos como um método de
fornecer próteses provisórias fixas para pacientes com implantes que desejam evitar
o uso de próteses provisórias removíveis durante a cicatrização dos implantes. Uma
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prótese provisória fixa suportada por implantes transitórios pode fornecer ao
paciente melhor estética e função durante o período de osseointegração. Além
disso, a osseointegração pode ocorrer sem carga transmucosa. Uma prótese
provisória fixa suportada por IT também permite que áreas de aumento ósseo (por
exemplo, áreas potenciais para implantes) cicatrizem sem problemas. Eles facilitam
a colocação precisa do implante com melhor estabilidade de guia cirúrgica e
melhoram a visibilidade dos sítios cirúrgicos (FROUM, 2005).
Os implantes transitórios são tradicionalmente removidos quando os
implantes definitivos são restaurados. 0 contato osso-implante e a integração clinica
dos ITs notados neste estudo podem sugerir uma alteração no protocolo dos IT.
Estudos a longo prazo são necessários para determinar se estes implantes
requerem remoção ou podem funcionar sozinhos ou com implantes de fi nitivos na
restauração definitiva (FROUM, 2005).
Conforme Keller (2001), os implantes provisórios funcionam de forma
semelhante aos implantes convencionais. 0 plano de tratamento compreende
procedimentos cirúrgicos, restauradores e laboratoriais, então a prótese provisória
pode ser colocada dentro de 24 horas após a colocação dos implantes transitórios.
Na maioria dos casos, a osteotomia para colocação dos ITs é feita sem incisões ou
uso de retalho cirúrgico. É usada apenas uma broca de diâmetro 1,3mm. 0 implante
é inserido manualmente ou com um adaptador de pega de mão. O implante pode ser
inclinado para melhor posição durante os procedimentos de confecção de prótese.
Quando o cirurgião está

satisfeito com a posição dos implantes de forma

tridimensional, haverá duas opções: colocação de um

coping de moldagem

assentado completamente dentro da fenda dos implantes para que a moldagem final
possa ser obtida ou confecção de uma coroa provisória no consultório imediata
colocação dos implantes. Após a cimentação com cimento definitivo, este não é
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removido até a colocação dos implantes convencionais quando o paciente atinge a
maturidade óssea.
Minsk (2001) relata que um empírico período de cicatrização sem carga
de três meses na mandíbula e de seis meses na maxila e um protocolo de dois
estágios foi desenvolvido para permitir a osseointegração dos implantes na ausência
de cargas funcionais. E para evitar a carga transmucosa dos implantes durante a
fase inicial de cicatrização, indica-se aos pacientes a não utilização de próteses
provisórias removíveis por pelo menos duas semanas após a colocação dos
implantes.
0 procedimento de um estágio foi introduzido de uma forma bem
sucedida e o sistema de dois estágios tem sido usado numa abordagem de um
estágio (colocação não submersa). A ausência de carga durante a fase de
osseointegração continua a ser um pré-requisito em todos os fabricantes de
implantes. Para evitar forças diretas sobre os implantes durante o período de
cicatrização, próteses provisórias suportadas por dentes têm sido recomendadas.
Mais recentemente, relatos têm indicado que sob condições
especificas, carga imediata dos implantes pode ser possível, especialmente quando
quatro ou cinco implantes são colocados na área anterior da mandíbula e
bilateralmente esplintados.
Bohsali (1999) verifica que a principal função dos MTIs é absorver o
stress mastigatório durante a fase de cicatrização, permitindo uma maturação do
tecido ósseo circundante aos implantes livres de stress. 0 sistema continua a se
expandir largamente dentro de diversas aplicações tais como a manutenção de
enxertos ósseos livres de stress, provisionalização de pacientes parcial e totalmente
edêntulos, reparos temporários de pilares falhos e ancoragem para tratamento
ortodõntico. Além disso, permitem ao paciente a utilização de uma prótese estável
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que vai ser semelhante à restauração final. 0 sistema Mil foi criado para permitir a
fabricação da prótese no consultório. Uma das desvantagens desta técnica é a
quantidade de tempo de cadeira requerida, especialmente com um operador sem
prática. No entanto, os sistemas fornecem para fabricação da restauração em
laboratório, então reduzindo o tempo de consultório. A análise histomorfométrica
demonstrou uma interface de contato osso-implante de 45%. Tarnow e Froum
encontraram resultados similares em seus estudos.
Os fatores que afetam o sucesso da osseointegração dos implantes
incluem: higiene oral do paciente, forma anatômica do sitio a ser operado, forma da
supra-estrutura e seleção do tempo adequado para cada passo do procedimento.
Dificuldades clinicas e biológicas surgem para o tratamento com
implantes em espaços edêntulos maiores. Quando próteses removíveis parciais são
usadas como próteses provisórias para manter a função oral, ajustes freqüentes,
incluindo reembasamento, são necessários. Pacientes podem não aceitarem esses
ajustes freqüentes, desconfortáveis e reembasamentos das próteses provisórias.
Além disso, uma micromovimentação prejudicial pode ser transmitida ao implante
nos estágios iniciais da osseointegração. Carga imediata ou precoce dos implantes
durante esta fase limita o crescimento e maturação óssea. Para fornecer suficiente
tempo para se estabelecer a osseointegração, a carga do implante deve ser adiada
(NAGATA, 1999).
Contudo, Simon (2002), .verificando o uso de implantes provisórios
suportando guias cirúrgicos, fez uma avaliação retrospectiva, onde foi observado
que menos implantes foram colocados fora da posição planejada quando guias
cirúrgicos fixos foram usados no lugar das guias suportados pelos tecidos. Além
disso, uma significativa maior coincidência foi observada entre a posição ideal e a
posição real dos implantes no grupo com guias fixos. Uma vez que a guia
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[LQ--"—eitEN;6-1—t

27

mandibular é geralmente menos estável do que a contraparte maxilar, os benefícios
da fixação de um guia radiográfico e cirúrgico são mais significativos na mandíbula.
Em novo estudo, Simon (2005) descreve uma técnica, que é uma
_—
forma de melhorar a estabilidade do guia cirúrgico durante a colocação de múltiplos
implantes em pacientes edêntulos. Pode ser usado também em situações de
extrações dentárias, quando uma grande quantidade de redução de rebordo e de
modificação dos tecidos são esperados. Então, as indicações para o uso de
implantes transitórios são expandidas para incluir o uso como parafusos cirúrgicos
de fixação.
Uma vez que os implantes transitórios estão no lugar, cuidado deve ser
tomado para permitir sucção adequada uma vez que o paciente não será capaz de
fechar totalmente a boca e deglutir de forma eficaz. Aspiração também poderia
ocorrer se os implantes transitórios fossem deslocados.
Apesar das desvantagens citadas previamente, implantes transit6rios
oferecem benefícios que parafusos de fixação convencionais não oferecem. Os
parafusos de fixação normalmente têm uma cabeça larga e um corpo de pequeno
diâmetro (1,5 a 2mm), enquanto implantes transitórios apresentam um diâmetro
mais uniforme da cabeça ao ápice, tornando os implantes provisórios mais estáveis
dentro do tubo colocado no guia. Além disso, parafusos de fixação devem ser
colocados manualmente com uma chave reta, tornando isso mais difícil, se não
impossível colocá-lo de forma vertical em uma posição previamente determinada na
mandíbula posterior devido ao acesso limitado. Implantes transitórios, no entanto,
podem ser colocados com peça de mão, tornando a posição previamente planejada
possível.
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4 CONCLUSÃO

Após a revisão da literatura sobre as indicações, vantagens

e

desvantagens dos implantes provisórios imediatos, pode-se concluir:
-Apesar de ter seu usq restrito)e especifico, os implantes provisórios são
L

de grande valia na implantodontia, visto que possibilita reabilitar o paciente
imediatamente à colocação dos implantes, proporcionando-lhe maior conforto,
estabilidade, uma mastigação mais efetiva

e estética. Requisitos estes tão

almejados, mas que nem sempre são possíveis, visto que geralmente o paciente
necessita de um período de cicatrização sem carga transmucosa.
Os implantes provisórios podem ser usados para sustentar uma prótese
6

,

provisória fixa estável, proteger áreas reconstruídas por enxertos

e implantes

definitivos subjacentes de cargas prematuras. Servem também para ancoragem
ortod6ntica, estabilizar o guia cirúrgico em pacientes edêntulos totais, e também
podem ser utilizados em adolescentes, enquanto se aguarda a maturação óssea
para colocação dos implantes convencionais.
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